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Chrz´st or´˝a i Êwist strza∏
Wojowie, rycerze, rzemieÊlnicy i ˝o∏nierze – mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a w ubieg∏à
sobot´ wybrali si´ w podró˝ w czasie przez ca∏à histori´ Polski. Od wczesnego Êredniowiecza przez Rzeczpospolità Szlacheckà a˝ po czasy II wojny Êwiatowej. Okazjà
by∏ pierwszy Piknik Historyczny, zorganizowany przez OÊrodek Kultury w Weso∏ej.
Akcja pikniku toczy∏a si´ ˝ywo od samego
poczàtku. Podczas pierwszego pokazu Mazowieckiej Dru˝yny Wojów Weles widzowie
oglàdali walki wojów z wczesnego Êredniowiecza. Prowadzàcy pokaz barwnie opisywa∏
ówczesne zwyczaje, nie tylko wojenne. Po
walkach wojów przyszed∏ czas na rycerzy
w p∏ytowych zbrojach, którzy mimo wyjàtkowego goràca tego dnia dzielnie walczyli
w szrankach.
Pomi´dzy kolejnymi pokazami goÊcie pikniku mogli pos∏uchaç muzyki z dawnych
epok wykonywanej na lutni z towarzysze-

niem b´bna i Êpiewanej na cztery g∏osy.
OczywiÊcie nie zabrak∏o poruszajàcego wykonania „Bogurodzicy”.
Na terenie OSP Weso∏a, która ugoÊci∏a
piknik, postawiono kilka namiotów, a w ka˝dym z nich mo˝na by∏o dowiedzieç si´ czegoÊ o innej epoce. GoÊcie pikniku uczyli si´
strzelaç z ∏uku, poznawali metody u˝ywane
przez szyfrantów i ∏àcznoÊciowców polskich
podczas II wojny Êwiatowej.
Najwi´cej emocji wzbudzi∏ chyba pokaz
umiej´tnoÊci jeêdêców – polski pan pancerny
oraz Tatar popisywali si´ w∏adaniem w∏ócz-

nià, strzelaniem z ∏uku w jeêdzie na koniu,
ci´li bronià bia∏à ma∏e cele. Ka˝dy kolejny
popis koƒczy∏ si´ owacjami.
Przez teren Pikniku przewin´∏o si´ oko∏o
300 osób, odwiedza∏y nas rodziny z dzieçmi,
a tak˝e seniorzy z Weso∏ej. Wniosek jest tylko jeden – to nie ostatnia taka impreza w naszej dzielnicy!
Patronami Pikniku Historycznego byli:
TVP Historia, WiadomoÊci Sàsiedzkie, Sklep
RaduÊ, portale Dzieje.pl, Czasdzieci.pl,
Historykon oraz Histmag.
Honorowy patronat nad imprezà objà∏
burmistrz dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
pan Edward K∏os.
Przy organizacji pomog∏a tak˝e OSP Weso∏a oraz restauracja Zakàtek.
B∏a˝ej Grygiel
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Z prac Rady Dzielnicy
Czerwcowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
18 czerwca. Wiodàcym tematem by∏a informacja
o stopniu zaawansowania
prac nad planami zagospodarowania przestrzennego.
Z jednej strony, dla mieszkaƒców osiedla Plac Wojska
Polskiego by∏y dobre wiadomoÊci – wreszcie uda∏o
si´ zakoƒczyç wszelkie niezb´dne uzgodnienia
i wkrótce gotowy projekt planu trafi do zaopiniowania przez Rad´ Dzielnicy, a jesienià ma byç przyj´ty przez Rad´ Warszawy. Niestety dla Starej Mi∏osny Po∏udnie sprawy nadal nie wyglàdajà dobrze.
SKO od prawie roku nie rozpatrzy∏o odwo∏ania Miasta od odmowy (wydanej ju˝ po raz trzeci) zmiany
przeznaczenia cz´Êci gruntów leÊnych na cele nieleÊne. W zwiàzku z tym ca∏a procedura przygotowania nadal stoi w miejscu, a co gorsza, w zwiàzku
z przed∏u˝ajàcym si´ procesem (przygotowanie planu ciàgnie si´ ju˝ osiem lat) projektant planu wypowiedzia∏ umow´ na jego realizacj´. Na szcz´Êcie
dotychczas wykonane opracowania stanowià w∏asnoÊç Miasta i jak tylko uda si´ prze∏amaç zupe∏nie
irracjonalny upór marsza∏ka Struzika, zostanie wy∏oniony nowy projektant, który tylko b´dzie musia∏
go zaktualizowaç i dokoƒczyç. Ca∏a ta sytuacja jest
powa˝nym problemem. Brak planów zagospodarowania co jakiÊ czas odbija si´ nam czkawkà.
W miejscach, gdzie projekt planu ich nie przewidywa∏, na bazie otrzymywanych warunków zabudowy (Urzàd nie zawsze ma podstawy do wydania odmowy inwestorowi) pojawiajà si´ niezbyt
chciane inwestycje – kolejne markety czy bloki.
W kolejnym punkcie Rada zajmowa∏a si´ rozdysponowaniem dodatkowego miliona z∏otych,
jaki uda∏o si´ Zarzàdowi Dzielnicy uzyskaç na tegoroczne inwestycje. Ca∏a kwota zosta∏a przeznaczona na zaplanowane wczeÊniej inwestycje,

Drodzy Sàsiedzi,
z przyjemnoÊcià przekazujemy
Wam lipcowo-sierpniowy numer
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Kolejne wydanie uka˝e si´
w drugim tygodniu wrzeÊnia
2015 r. ˚yczymy Wam s∏onecznych wakacji i do zobaczenia!
Redakcja

na które z racji szczup∏oÊci
tegorocznego bud˝etu by∏o
mniej Êrodków, ni˝ wymaga∏
pe∏ny zakres ich realizacji. Z tej kwoty 500 tys.
zosta∏o przeznaczone na dokoƒczenie ul. Szklarniowej, 100 tys. na ul. G∏owackiego, 170 tys. na
ul. Rysià, 60 tys. na ul. Letnià, 80 tys. na ul. Âliskà,
90 tys. na termomodernizacj´ OÊrodka Kultury.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o przebiegu prac na Bud˝etem Partycypacyjnym,
o pozyskiwaniu Êrodków zewn´trznych, funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i pracy komórek
organizacyjnych Urz´du na rzecz mieszkaƒców.
W zwiàzku z tym ostatnim punktem warto wyjaÊniç, czemu w naszym Urz´dzie, gdzie nigdy nie
by∏o kolejek, pojawi∏ si´ kolejkomat. Otó˝ w∏adze
miasta od dawna prowadzà polityk´ standaryzacji wszystkich urz´dów dzielnic. Od wielu lat by∏y naciski na jego instalacj´. Obecnie, w zwiàzku
z zainstalowaniem nowszego i wi´kszego systemu kolejkowego w Urz´dzie Dzielnicy Wilanów,
zwolni∏ si´ dotychczasowy tam zainstalowany
system. W zwiàzku z tym, mimo obiekcji naszego
Zarzàdu Dzielnicy, zosta∏ do nas przeniesiony ten
z Wilanowa. Mo˝e to nieco wyglàda na przerost
formy nad treÊcià, ale skoro nic nie kosztowa∏,
a daje pewne dodatkowe mo˝liwoÊci, jak monitorowanie iloÊci i czasu za∏atwianych spraw, to
mo˝e nie ma co si´ na niego obra˝aç.
Na koniec sesji Rada Dzielnicy przyj´∏a protokó∏
z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczàcej zasad udost´pniania ajentom kuchni i sto∏ówek szkolnych.
W toku kontroli komisja nie ujawni∏a zaniedbaƒ czy
niegospodarnoÊci. Ponadto, tak˝e na wniosek badajàcej spraw´ Komisji Rewizyjnej, Rada Dzielnicy
odrzuci∏a skarg´ Stowarzyszenia „Woda i Przyroda”
na dzia∏ania Zarzàdu jako bezzasadnà.
Kolejna sesja zapowiedziana jest na 9 lipca br.
na godz. 14.00. Szczegó∏owy program b´dzie
dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie, zainteresowane osoby serdecznie zapraszam.
Chcia∏em jeszcze nawiàzaç do opublikowanego w pewnej lokalnej gazecie apelu do mnie jako Przewodniczàcego Rady:
1. Nie jest prawdà, ˝e sesja 11 maja by∏a zwo∏ana w odpowiedzi na wystàpienia medialne
rzecznika GDDKiA. Owszem, najpierw pojawi∏y si´ w tej sprawie doniesienia medialne, ale
jeszcze przed zwo∏aniem sesji otrzymaliÊmy
oficjalne pismo GDDKiA informujàce o zakoƒczeniu prac nad raportem Êrodowiskowym
i rekomendacjà, jakà przyj´∏a GDDKiA dla odcinka WOW przez Weso∏à.
2. Aby kogoÊ goÊciç na sesji, nie wystarczy zaproszenie. Jeszcze ten ktoÊ musi je przyjàç.
Jeszcze na godzin´ przed sesjà w naszym
Urz´dzie byli przedstawiciele GDDKiA. Nieste-

W dniu 1 sierpnia br. w koÊciele
im. NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa w Starej Mi∏oÊnie przy
ul. Borkowskiej 1 o godzinie 11.00
odb´dzie si´ uroczysta msza Êwi´ta
z okazji kolejnej rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
W uroczystoÊci udzia∏ wezmà w∏adze
dzielnicy Weso∏a oraz lokalne
organizacje pozarzàdowe.
Po mszy z∏o˝one zostanà
okolicznoÊciowe wieƒce w miejscach
pami´ci usytuowanych przy koÊciele.
Do udzia∏u w tym donios∏ym wydarzeniu
zapraszajà mieszkaƒców Weso∏ej: ksiàdz
pra∏at Krzysztof Cyliƒski – proboszcz
Parafii oraz Zarzàd i Rada Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy.
UDz Weso∏a
ty nie wyrazili na obecnym etapie post´powania zainteresowania spotkaniem z radnymi.
Natomiast w pe∏ni si´ zgadzam z dwoma ostatnimi akapitami tego „apelu”. W sprawie WOW
potrzebna jest jasna i czytelna debata. Potrzebna
jest uczciwa, pozbawiona demagogii kampania
informacyjna, dzi´ki której mieszkaƒcy b´dà mogli
uzyskaç pe∏nà informacj´ o rozpatrywanych wariantach, szczegó∏ach technologicznych ich wykonania i zagro˝eniach, jakie ze sobà niosà. Informacja o zasadach toczàcych si´ procedur zwiàzanych z lokalizacjà WOW, uprawnieniach organów,
terminach odwo∏aƒ itp. Niestety, jako Przewodniczàcy Rady Dzielnicy w tej kwestii mam niewielkie mo˝liwoÊci, a przyj´te 11 maja stanowisko zwiàza∏o r´ce Zarzàdowi Dzielnicy. Emocjonalne has∏o „Nie dla ka˝dego wariantu” i idàcy
za nim brak dzia∏aƒ lokalnych w∏adz jedynie
otwierajà inwestorowi, czyli GDDKiA, mo˝liwoÊç
realizacji wariantu najkorzystniejszego dla siebie
(bo najtaƒszego), czyli „zielonego”, b´dàcego
jednoczeÊnie najgorszym z mo˝liwych rozwiàzaƒ
dla naszej dzielnicy.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
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WESO¸A

Wschodnia Obwodnica Warszawy
Jej przebieg przez Weso∏à w ogóle, a tak˝e konkretne warianty tego˝ przebiegu budzà w nas, mieszkaƒcach, ogromne emocje. Sà
co prawda jeszcze tacy, którzy naiwnie wierzà, ˝e t´ inwestycj´ uda si´ zatrzymaç.
Ale brutalna prawda jest taka, ˝e od 2007 roku szans na to ju˝ nie ma. Wówczas bowiem zosta∏a wydana decyzja Êrodowiskowa zatwierdzajàca przebieg trasy S17 (do Lublina)
wraz z fragmentem WOW przebiegajàcym przez
teren Weso∏ej. Co prawda, z przyczyn proceduralnych decyzja dla odcinka mi´dzy w´z∏em Zakr´t
a w´z∏em Drewnica zosta∏a uchylona, ale ju˝ lokalizacja samych tych w´z∏ów nie! Nie trzeba byç
specjalistà, wystarczy spojrzeç na map´ i go∏ym
okiem widaç, ˝e po∏àczenie tych w´z∏ów poza terenem Weso∏ej niestety po prostu nie jest mo˝liwe.
G∏ównà si∏à obiecujàcà obecnie mieszkaƒcom,
˝e wbrew zdrowemu rozsàdkowi przebieg WOW
poza Weso∏à jest mo˝liwy, jest nasz lokalny PiS.
Powoduje to u mnie spory niesmak i przypomina
stare przys∏owie „Na z∏odzieju czapka gore”. Bo
fakty sà takie, ˝e po raz pierwszy zgod´ na przebieg obwodnicy przez Weso∏à da∏a Rada Warszawy w 2006 roku, uchwalajàc studium uwarunkowaƒ dla m.st. Warszawy (kiedy wi´kszoÊç w niej
mia∏ PiS, a prezydentem stolicy by∏ Lech Kaczyƒski), a popar∏ jà w 2007 rzàd (równie˝ PiS) w osobie minister Gra˝yny G´sickiej, która wyda∏a
przytoczonà powy˝ej decyzj´ Êrodowiskowà
z przebiegiem WOW przez Weso∏à. Uzasadnienie
wyboru pani minister by∏o krótkie – wariant
WIIIA (pomi´dzy Zielonà i Centrum, potem tunelem i dalej przez Groszówk´ ko∏o Hipodromu) jest
najlepszy Êrodowiskowo, spo∏ecznie, transportowo i ekonomicznie. PodkreÊli∏a te˝ jego zgodnoÊç
z wszystkimi wczeÊniejszymi ustaleniami i rezerwami terenu istniejàcymi w dokumentach planistycznych m.st. Warszawy, co powoduje jego najmniejszà konfliktowoÊç. I gdyby nie maleƒka rybka (strzebla b∏otna), oraz niewyraêny podpis Pani
Minister, to budowa WOW ju˝ by si´ koƒczy∏a.

Dlatego zamiast rozbudzaç w ludziach fa∏szywe
nadzieje, ˝e jak po jesiennych wyborach zmieni
si´ rzàd, to nowy nie dopuÊci do tej inwestycji, lepiej by by∏o zebraç si∏y i wspólnie negocjowaç
rozwiàzania najmniej szkodliwe dla naszej dzielnicy. Jednak czy dziÊ staç nas na jednomyÊlnoÊç?
Czy te˝ mamy ró˝ne podejÊcia do obwodnicy? Ja
podzieli∏abym naszà spo∏ecznoÊç na cztery grupy:
Pierwsza grupa to mieszkaƒcy, którzy nie chcà
WOW w ˝adnym wariancie. Rozumiem to i gdyby by∏o to mo˝liwe, popiera∏abym ich obiema r´kami. Ale
fakty sà takie, jakie sà, ca∏a inwestycja ma uzgodnione dwa w´z∏y: Drewnica oraz Zakr´t. I najkrótsza,
najmniej kosztowna linia ∏àczàca te w´z∏y biegnie
przez teren naszej dzielnicy. ˚adne przepisy nie powstrzymajà inwestora przed realizacjà zamierzenia,
nawet przy protestach cz´Êci mieszkaƒców. A brak
jednoznacznego wskazania z naszej strony daje mu
wolnà r´k´ w wyborze najlepszego dla siebie wariantu, czyli wariantu „Zielonego” na nasypie wzd∏u˝
Niemcewicza i bez w´z∏a przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku.
Druga grupa to mieszkaƒcy sprzeciwiajàcy si´
budowie, ale rozumiejàcy nieuchronnoÊç budowy
WOW, dla których jednak wariant wzd∏u˝ Niemcewicza jest nie do przyj´cia. Weso∏a podzielona jest
Okuniewskà, Traktem Brzeskim, a teraz dosz∏aby
jeszcze WOW. Dodatkowo wariant ten w poprzedniej procedurze nie by∏ w ogóle brany pod uwag´,
wr´cz by∏ odrzucony jako szkodliwy spo∏ecznie,
ekonomicznie, Êrodowiskowo. Ze wzgl´du na po∏o˝enie nie ma te˝ mo˝liwoÊci wybudowania w´z∏a, a wi´c na obwodnic´ musielibyÊmy wje˝d˝aç
w Zakr´cie lub przy Okuniewskiej w Rembertowie.
Trzecia grupa to mieszkaƒcy, którym jest wszystko jedno. JeÊli trzeba, podpiszà petycj´ przeciw
budowie, ale nie b´dà g∏oÊno protestowaç. Mieszkajà daleko od planowanego przebiegu albo
w ogóle nie sà zainteresowani ca∏ym konfliktem.
Wreszcie czwarta grupa to mieszkaƒcy, którzy popierajà budow´. Wielu spoÊród nich to mieszkaƒcy
Starej Mi∏osny, którzy majà dosyç setek samochodów
rozje˝d˝ajàcych ich ulice, doÊç ogromnych korków
przy wyjeêdzie z osiedla w kierunku Warszawy. Dla
nich WOW to szansa na spokojniejsze ˝ycie i lepszy
dojazd do innych cz´Êci Warszawy. W pe∏ni rozu-

PoÊlizg na Granicznej
By∏y optymistyczne zapewnienia, a wysz∏o jak
zwykle. Mimo toczàcych si´
od niemal roku prac do tej
pory ZMID, czyli instytucja
odpowiedzialna za nowe
inwestycje drogowe w Warszawie, nie upora∏ si´ z formalnoÊciami zwiàzanymi
z budowà dalszego odcinka ul. Granicznej (czyli
tzw. drogi do Mi´dzylesia). Co prawda procedury
sà ju˝ bliskie finiszu, na dniach spodziewana jest
decyzja Êrodowiskowa dla tej inwestycji, po której
ju˝ tylko pozostaje wystàpienie o ZRID (odpowiednik pozwolenia na budow´ dla dróg) i wykonawca
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b´dzie móg∏ rozpoczàç prace budowlane. Niestety, wzgl´dem zapowiadanego wczeÊniej na czerwiec
terminu rozpocz´cia tych prac b´dzie to opóênienie
rz´du 2–3 miesi´cy. Szcz´Êliwie nie jest to trudna
technicznie inwestycja, a wykonawca (Zak∏ad Budowy Dróg i Mostów z Miƒska Mazowieckiego) to
spora i majàca du˝e doÊwiadczenie firma, wi´c
prace budowlane nie powinny trwaç zbyt d∏ugo.
Niestety, zamiast w czasie wakacyjnego rozluênienia, wypadnà w czasie powakacyjnych korków...
Oficjalny, zawarty w umowie termin zakoƒczenia inwestycji przypada na 30 wrzeÊnia br., co jednak nie znaczy, ˝e wykonawca w zwiàzku z przed∏u˝ajàcymi si´ procedurami nie wystàpi o jego
przed∏u˝enie, choç do tej pory tego nie zrobi∏.
Powy˝sze informacje dotyczà jedynie pierwszego
etapu inwestycji, czyli od granicy Weso∏ej do ul. Ko-

miem wi´c postaw´ cz´Êci radnych ze Starej Mi∏osny
nie popierajàcych stanowiska Rady o sprzeciwie wobec planów budowy WOW. Bo odwa˝nie dzia∏ali
w interesie swoich sàsiadów i wyborców, którzy na
co dzieƒ sà nara˝eni na stanie w gigantycznym korku
na Trakcie Brzeskim oraz majà pod oknami setki samochodów, próbujàcych te korki osiedlowymi uliczkami objechaç. Przecie˝ po zbudowaniu wiaduktu
w Ko∏bieli, a potem trzypoziomowego w´z∏a w Zakr´cie ta sytuacja jeszcze drastycznie si´ pogorszy!
Jeszcze mniej rozumiem stanowisko radnych PiS
z Weso∏ej Centrum. Zamiast w interesie swoich wyborców ze wszystkich si∏ walczyç z najgorszym
z mo˝liwych wariantów, czyli wariantem „zielonym”
(na wysokim nasypie wzd∏u˝ ul. Niemcewicza), pod
polityczne dyktando g∏osujà przeciw ka˝demu wariantowi. A przecie˝, drodzy Paƒstwo, nie ma co
wi´cej si´ ∏udziç – kto na tym etapie procedury
zamiast w∏àczyç si´ w merytorycznà dyskusj´
nad zminimalizowaniem skutków dla naszej
dzielnicy sprzeciwia si´ ka˝demu z proponowanych wariantów, tak naprawd´ otwiera drog´
dla inwestora do realizacji najgorszego dla nas
wariantu, czyli w∏aÊnie „zielonego”. Bo skoro Rada Dzielnicy protestuje przeciw ka˝demu z przedstawionych rozwiàzaƒ, to inwestor zrealizuje ten, który jemu najbardziej pasuje, bo jest najtaƒszy!
Prace nad „ringiem” opasujàcym Warszaw´ sà
ju˝ bardzo zaawansowane. Po∏udniowa Obwodnica Warszawy ma ju˝ trzech wykonawców na trzy
ostatnie odcinki od w´z∏a Pu∏awska do w´z∏a Lubelska. Ka˝dy z nich ma oko∏o 40 miesi´cy (bez
miesi´cy zimowych) na wykonanie odcinka, a wi´c
do 2020 roku POW zostanie zakoƒczona. W najbli˝szych tygodniach ma byç wy∏oniony wykonawca w´z∏a Zakr´t. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, posiadajàc miliardy z∏otych
dofinansowania unijnego na t´ inwestycj´, zrobi
wszystko, aby zamknàç ten pierÊcieƒ, budujàc
wschodni odcinek. Musimy wi´c, jako dzielnica, zebraç si∏y i wywalczyç jak najkorzystniejsze rozwiàzanie jego przebiegu. I tak stracimy wiele z charakteru naszej dzielnicy. Straçmy wi´c jak najmniej,
a mo˝e ugrajmy przy okazji jakieÊ bonusy. W 2007
roku obiecano nam nad tunelem rozleg∏e tereny rekreacyjne. Czemu by teraz nie ˝àdaç tego samego?
Anna Ksi´˝opolska

ciszewskich. Drugi etap, do p´tli autobusowej przy
ul. Mchów, tak˝e nie wyglàda najlepiej. Poczàtkowo
ZMID chcia∏ powierzyç te prace wykonawcy pierwszego etapu na zasadzie rozszerzenia zlecenia. Niestety cena okaza∏a si´ zbyt wysoka. W zwiàzku z powy˝szym zosta∏ zorganizowany przetarg, który wygra∏… Zak∏ad Budowy Dróg i Mostów z Miƒska
Mazowieckiego, czyli ta sama firma... W zwiàzku
z tym, ˝e procedury przetargowe zaj´∏y sporo czasu,
zaawansowanie prac nad tym odcinkiem jest du˝o
mniejsze. Umowny termin realizacji prac budowlanych okreÊla ich zakoƒczenie na koniec tego roku.
Mam nadziej´, ˝e ju˝ teraz uda si´ dotrzymaç
tych terminów, bo Trakt Brzeski „p´ka w szwach”
i alternatywny dojazd do centrum Warszawy jest
nam naprawd´ pilnie niezb´dny.
Marcin J´drzejewski
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CZERWONE czy ZIELONE
– czyli o wariantach przebiegu WOW przez Weso∏à

Wszystkim warszawiakom, którzy
nie rozumiejà mieszkaƒców Weso∏ej,
czemu przeszkadza im wyci´cie „ma∏ego lasku, tam gdzie mieszka mniej ludzi”, proponuj´ takie çwiczenie myÊlowe: czemu nie
zbudowaç nowej drogi w Warszawie przez ¸azienki lub Pola Mokotowskie? Kawa∏ wolnej
przestrzeni, nie trzeba wyburzaç ˝adnych domów. Dla wi´kszoÊci mieszkaƒców Weso∏ej nasza „zielona oÊ” to w∏aÊnie nasze ¸azienki i nasze Pola Mokotowskie.
Pomijam w tych rozwa˝aniach brak w´z∏a
przy ulicy 1 Praskiego Pu∏ku, który dodatkowo
oburza wielu mieszkaƒców (droga u nas, ale nie
dla nas). Rozumiem, ˝e wariant „czerwony” jest
dro˝szy. Ale to ma byç wybudowane tylko raz. Ta
droga nie zmieni przebiegu za 5, 10 czy 20 lat.
Niech b´dzie wi´c zrobiona dobrze.
Adam Foland

autor mapy I.G. Bal

Mieszkam, chodz´, biegam i je˝d˝´
na rowerze po Weso∏ej od lat, wi´c
troch´ si´ orientuj´, jak nasze lasy sà
u˝ytkowane. Dodatkowo wykszta∏cenie z zakresu psychologii Êrodowiskowej pozwala mi spojrzeç na spraw´
troch´ szerzej. Pozwol´ sobie wi´c pokazaç, czym ró˝nià si´ dwa rozpatrywane warianty przebiegu WOW.
Jest du˝a ró˝nica mi´dzy „wyci´tym
lasem” i przeci´tà przestrzenià w obu
wariantach. Wariant „czerwony”
mi´dzy al. Pi∏sudskiego i ul. 1 Praskiego Pu∏ku prowadzi g∏ównie przez tereny hipodromu. Te tereny i tak sà
bardzo s∏abo dost´pne i rzadko u˝ytWizualizacja wiaduktu WOW nad ul. 1 Praskiego Pu∏ku
kowane przez wi´kszoÊç mieszkaƒWariant obecnie proponowany przez GDDKiA
ców. Nie prowadzà t´dy równie˝ prawie ˝adne
(„zielony”) najpierw biegnie przez uj´cia wody
„szlaki komunikacyjne” Obszar ten jest w peww Sulejówku. Ale g∏ówny problem polega na
nym sensie martwy spo∏ecznie. Mieszkaƒcy, tratym, ˝e potem droga wg projektu biegnie
càc go, tracà niewiele.
wzd∏u˝ „zielonej osi” Weso∏ej. Czyli niezbyt szeFragment od 1 Praskiego Pu∏ku do Niemcewicza
rokiego, lecz d∏ugiego na kilka kilometrów pasa
przecina ju˝ du˝y obszar leÊny z zabudowà. Ale po
lasu, wzd∏u˝ którego skupiajà si´ osiedla Wesopierwsze planowany by∏ w tunelu, co powoduje,
∏ej. To jest obszar bardzo intensywnie u˝ytkowa˝e po utrudnieniach spowodowanych budowà po
ny spo∏ecznie.
prostu „zniknie”, nie powodujàc powstania baU˝ytkowany zarówno do rekreacji, jak i do coriery przestrzennej. A po drugie nawet tam, gdzie
dziennej komunikacji (przemieszczanie si´ mi´pozostanie na powierzchni, zabierajàc kawa∏ek
dzy osiedlami, dojÊcia do komunikacji miejskiej,
lasu (ba, nawet jakby droga mia∏a tam nie biec
do koÊcio∏a), jest równie˝ zielonym zapleczem
w ogóle w tunelu), b´dzie to tylko odkrojenie
dla co najmniej dwóch szkó∏.
fragmentu z wi´kszego kompleksu, amputacja,
Poprowadzenie drogi przez ten obszar z jedktóra nie spowoduje, ˝e ten wielki obszar leÊny
nej strony spowoduje zniszczenie wspomnia∏àczàcy si´ z Lasem Sobieskiego przestanie byç
nych wy˝ej szlaków komunikacyjnych mi´dzy
wystarczajàco du˝y, aby pozostaç atrakcyjnym.

osiedlami (pozostanie tylko jedno po∏àczenie
przez ul. 1 Praskiego Pu∏ku), niszczàc naturalne
powiàzania spo∏eczne.
Z drugiej strony ten obszar kompletnie przestanie pe∏niç swoje funkcje rekreacyjne. Las
w tym miejscu jest na tyle wàski, ˝e
po przeprowadzeniu drogi, po odci´ciu tak du˝ego procenta zieleni nie
b´dziemy mieli „reszty lasu”, a jedynie „zalesione okolice drogi”.
Wracajàc do porównania wariantów, mo˝na powiedzieç, ˝e wyci´cie
kawa∏ka lasu w wariancie „czerwonym” to jak katastrofa tankowca na
morzu, ropa si´ rozleje, b´dzie êle,
ale morze to prze˝yje. „Zielony” wariant obwodnicy to jakby ten sam
tankowiec rozbiç na jeziorze. Nie pozostanie ju˝ nic.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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OBWODNICA W WESO¸EJ
– TYLKO Z W¢Z¸EM I TUNELEM!
Kto z mieszkaƒców naszej dzielnicy skorzysta
na wariancie ZIELONYM rekomendowanym
przez GDDKiA? NIKT albo niewielu z nas.
Dlatego musimy go powstrzymaç!
Sprawa obwodnicy w Weso∏ej jest przesàdzona – ring WOW musi si´ domknàç, w´z∏y Zakr´t
i Drewnica majà ju˝ decyzje Êrodowiskowe, za
moment rusza ich budowa.
Ale nadal wielu mieszkaƒców wierzy, ˝e obwodnica mo˝e nie powstaç, ˝e dzi´ki postawie
mieszkaƒców Weso∏ej, którzy „stanà murem i powiedzà NIE” uda si´ przez kolejne lata blokowaç
jej budow´. Niestety to nieprawda. W 2007 r.
wydano prawomocnà decyzj´ o budowie WOW
w wariancie WIIIA (dzisiejszym czerwonym). Postawa Weso∏ej („nie dla obwodnicy”) zosta∏a
w tym procesie uznana za syndrom „nie przez
moje podwórko” i ca∏kowicie pomini´ta.
Czemu wi´c poprzednio uda∏o si´ uchyliç t´
decyzj´? Dzi´ki przypadkowemu i drobnemu
urz´dniczemu b∏´dowi formalnemu, który po
wieloletnim procesie w sàdzie administracyjnym sta∏ si´ podstawà jej uniewa˝nienia. Sàdy
administracyjne nie ocenia∏y zasadnoÊci budowy
WOW jako takiej. I w przysz∏oÊci równie˝ tego
nie zrobià. Natomiast determinacja GDDKiA, aby
wreszcie doprowadziç spraw´ do koƒca, wzros∏a. Znów Imperium kontratakuje…
Sà wÊród nas tacy, którzy nadal wierzà, ˝e
mówiàc „nie dla obwodnicy”, zapobiegnà powstaniu WOW. Rozumiemy ich postaw´. Jest
ona nam emocjonalnie bliska. Obawiamy si´
jednak, ˝e ich szanse powodzenia sà znikome.
JeÊli ca∏a Weso∏a pójdzie tà drogà, GDDKiA i inne urz´dy uznajà po raz kolejny, ˝e konsultacje
spo∏eczne zosta∏y „odfajkowane”, ale treÊç protestów jest niemerytoryczna i nie ma potrzeby
ich uwzgl´dniaç.

O ile „Nie dla obwodnicy” mo˝e byç linià post´powania mieszkaƒców czy organizacji spo∏ecznych, to od Rady Dzielnicy oczekiwalibyÊmy
czegoÊ wi´cej. Radni powinni doskonale wiedzieç, ˝e na obecnym etapie procedury has∏o
„nie dla obwodnicy” i zwiàzanie swoimi
uchwa∏ami ràk Zarzàdowi Dzielnicy zabiera
w∏adzom Weso∏ej szans´ decydowania o naszej przysz∏oÊci. Przecie˝ trzeba zleciç ekspertyzy raportu, na podstawie którego GDDKiA wskaza∏a warianty WOW przez Weso∏à. I wynegocjowaç z inwestorem taki przebieg obwodnicy, który
w jak najmniejszym stopniu zaszkodzi mieszkaƒcom naszej dzielnicy. Post´p technologiczny budowy dróg jest coraz bardziej zaawansowany
(choç dro˝szy). Wariantowanie WOW nie mo˝e
si´ odbywaç na zasadzie tanioÊci wariantu. Ta
droga ma s∏u˝yç mieszkaƒcom Warszawy, w tym
równie˝ nam – mieszkaƒcom Weso∏ej. JeÊli WOW
powstanie, zostanie z nami na zawsze. Zróbmy
wszystko, ˝eby nie zniszczy∏a naszej dzielnicy.
A teraz odrzuçmy na chwil´ emocje. W dyskusji nad WOW pad∏o ju˝ wiele argumentów za
i przeciw, skupmy si´ na jednym:
Wariant ZIELONY, wskazany przez GDDKiA jako
najlepszy dla naszej dzielnicy, biegnie od w´z∏a Zakr´t przez Sulejówek, Szkopówk´, wzd∏u˝ ulicy
Niemcewicza pomi´dzy urz´dem dzielnicy a stra˝à
po˝arnà, nast´pnie skr´ca w stron´ koÊcio∏a „na
górce”, w odleg∏oÊci 100 metrów od cmentarza
w stron´ w´z∏a Rembertów. Na wysokoÊci ul. 1 Praskiego Pu∏ku biegnie na nasypie. W tym wariancie
nie przewidziano w´z∏a dla mieszkaƒców.

Co to oznacza dla poszczególnych osiedli
dzielnicy Weso∏a?
1. Centrum i Groszówka – zostanà nara˝one na
kolejnà porcj´ korków. Dlaczego? To proste.
Obwodnica bez w´z∏a przez Weso∏à sprawi,

NIE CHCESZ OBWODNICY W CENTRUM WESO¸EJ?
WYÂLIJ SWÓJ PROTEST DO GDDKiA!
W ramach dzia∏ajàcej na FB od kilku tygodni
grupy „WESO¸A > WOW: Obwodnica Warszawy” oraz Stowarzyszenia „Sàsiedzi dla
Weso∏ej” APELUJEMY o w∏àczenie si´ do
AKCJI PROTESTACYJNEJ wobec decyzji
GDDKiA o skierowaniu przebiegu WOW
przez CENTRUM WESO¸EJ wariantem tzw.
„ZIELONYM” (ko∏o Urz´du Dzielnicy, na
nasypie wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza).
GOTOWE DRUKI PROTESTU sà dost´pne w:
1. Kiosku przy Urz´dzie Dzielnicy
2. Delikatesach przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku /
róg ul. Kwiatowej
3. Piekarni PUTKA przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku

4

4. Gabinecie „Dom-Vet”, ul. Sikorskiego 74
Wystarczy je uzupe∏niç danymi, podpisaç
i wys∏aç na adres GDDKiA:
Tomasz Rudnicki
(p.o.) Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Wype∏niony druk mo˝na te˝ zostawiç w kiosku przy urz´dzie – wyÊlemy go zbiorczo!
Druki dost´pne sà te˝ na stronie:
https://www.facebook.com/groups/obwodnica.wesola/ w zak∏adce PLIKI, pod nazwà:
protestdoGDDKiA.pdf

˝e mieszkaƒcy (majàc pod nosem WOW i ponoszàc wszelkie ucià˝liwoÊci z niej wynikajàce) b´dà zmuszeni docià˝yç dwie ulice i tak ju˝
strasznie zakorkowane: Niemcewicza i 1 Praskiego Pu∏ku, chcàc dostaç si´ do jednego
z dwóch pobliskich w´z∏ów.
2. Osiedle Plac Wojska Polskiego – podobnie,
korki na Okuniewskiej nie zniknà. Mieszkaƒcy
Weso∏ej, ale tak˝e Sulejówka czy Halinowa
b´dà szukali jak najbli˝szej drogi do obwodnicy, czyli Okuniewskà do w´z∏a Rembertów.
3. Stara Mi∏osna – zamiast ograniczenia ruchu
na Trakcie Brzeskim b´dzie mia∏a wzrost ruchu
lokalnego. Przecie˝ wszyscy wyje˝d˝ajàcy od
strony Wawra muszà jakoÊ na to WOW wjechaç. Gdyby powsta∏ w´ze∏ przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku (w wariancie czerwonym), mieszkaƒcy Centrum, Groszówki, Placu Wojska Polskiego wjechaliby na niego, zamiast jechaç
w stron´ Traktu Brzeskiego i w´z∏a Zakr´t.
4. Zielona – znów majàc w pobli˝u WOW
i wszelkie ucià˝liwoÊci z nià zwiàzane, mieszkaƒcy b´dà musieli przebijaç si´ dooko∏a, aby
na nià wjechaç.

Kto straci na wariancie zielonym?
5. Wyjàtkowo du˝o stracà Centrum, Wola Grzybowska i Groszówka, gdy˝ zostanie bezpowrotnie zniszczony centralny park Weso∏ej i zastàpiony drogà ekspresowà, która nie zaspokoi ˝adnych potrzeb lokalnych, za to b´dzie
êród∏em szkodliwych emisji, m.in. ha∏asu, bo
wariant nie b´dzie mia∏ tunelu.
6. Straci ca∏a Weso∏a, poniewa˝ zostanie potraktowana jak kawa∏ gruntu do zbudowania drogi ekspresowej o 6 pasach ruchu, którà pojedzie ogromny strumieƒ pojazdów; drogi ekspresowej, do której Weso∏a nie b´dzie mia∏a
dost´pu, bo wariant ZIELONY nie mo˝e posiadaç w´z∏a.
Joanna Gorzeliƒska,
Rafa∏ Rogowski
Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso∏ej”

Protest mo˝na równie˝ wys∏aç mailowo
bezpoÊrednio do GDDKiA: kancelaria@gddkia
.gov.pl
Wszystkie osoby, które chcia∏yby zaanga˝owaç si´ szerzej w akcj´, kolportujàc druki
protestów, prosimy tak˝e o kontakt mailowy: jgorzelinska@me.com lub telefoniczny:
608 576 520.
Ch´tnie przyjmiemy tak˝e deklaracj´ punktów us∏ugowych i handlowych, gdzie b´dzie
mo˝na wy∏o˝yç druki.
Zach´camy tak˝e wszystkich do przystàpienia na FB do naszej grupy „WESO¸A > WOW:
Obwodnica Warszawy”.
Dzi´ki temu b´dà Paƒstwo mogli na bie˝àco Êledziç aktualne informacje o wa˝nych decyzjach zapadajàcych w sprawie WOW i braç
udzia∏ w dyskusjach na ich temat.
Joanna Gorzeliƒska
Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso∏ej”
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INICJATYWA LOKALNA!
Chcesz dzia∏aç w swojej okolicy,
ale potrzebujesz wsparcia?
Skorzystaj z pomocy Urz´du
i razem z sàsiadami zrealizujcie swoje pomys∏y!
Wejdê na stron´ www.inicjatywa.
um.warszawa.pl i z∏ó˝ wniosek
o inicjatyw´ lokalnà!
Inicjatywa lokalna w 6 prostych krokach:

wolontariatu; edukacja, oÊwiata i wychowanie; dzia∏alnoÊç w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody.

Krok II – PRZYGOTOWANIE
WNIOSKU
Dla u∏atwienia mo˝na skorzystaç z generatora wniosku, który znajdziesz na stronie
www.inicjatywa.um.warszawa.pl. Do z∏o˝enia wniosku wystarczà dwie osoby lub organizacja pozarzàdowa.

●

CelowoÊç realizacji zadania z punktu widzenia
potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnej.

Krok IV – USTALENIE SZCZEGÓ¸ÓW
I PODPISANIE UMOWY
Urzàd (dzielnicy) zawiera z wnioskodawcami
umow´ na czas okreÊlony o wykonanie inicjatywy
lokalnej. Obie strony zobowiàzujà si´ w niej do realizacji konkretnych zadaƒ:
● Mieszkaƒcy oferujà swój wk∏ad pracy spo∏ecznej, rzeczowy lub finansowy
● Miasto mo˝e kupiç materia∏y, zamówiç us∏ugi specjalistów lub te˝ udost´pniç odpowiedni sprz´t.

Krok III – OCENA WNIOSKU

Krok V – REALIZACJA INICJATYWY

Ocena wniosku na podstawie kryteriów:
● Forma udzia∏u mieszkaƒców – szczególnie
praca spo∏eczna
● Proporcja kosztów m.st. Warszawy do wartoÊci ca∏ego zadania
● Stan przygotowania lub realizacji zadania

Mieszkaƒcy i urz´dnicy anga˝ujà si´ w realizacj´
projektu zgodnie z podzia∏em zadaƒ.

Krok VI – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Uk∏ad krà˝enia pod kontrolà

Do najistotniejszych czynników nale˝à:
■ nadciÊnienie
t´tnicze (wartoÊç powy˝ej
140/90 mmHg),
■ zaburzenia gospodarki lipidowej (podwy˝szone st´˝enie we krwi cholesterolu ca∏kowitego,
LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie st´˝enie HDL-cholesterolu),
■ palenie tytoniu,
■ niska aktywnoÊç ruchowa,
■ nadwaga, oty∏oÊç – sprzyjajà chorobie wieƒcowej, mia˝d˝ycy i nadciÊnieniu (ka˝dy dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca
zwi´kszonà prac´, ot∏uszczenie serca os∏abia
jego czynnoÊç i prowadzi do niewydolnoÊci),
■ nieracjonalna dieta – sprzyja nadwadze i podwy˝szeniu poziomu cholesterolu we krwi,
■ upoÊledzona tolerancja glukozy, cukrzyca,
■ wzrost st´˝enia fibrynogenu i st´˝enia kwasu
moczowego,
■ nadmierny stres,
■ wiek,
■ p∏eç m´ska,
■ obcià˝enia genetyczne.

Krok I – POMYS¸ NA DZIA¸ANIE
Zg∏aszane pomys∏y muszà si´ wpisywaç w m.in.
jeden z poni˝szych obszarów: dzia∏alnoÊç wspomagajàca rozwój wspólnot i spo∏ecznoÊci lokalnych; dzia∏alnoÊç charytatywna; dzia∏alnoÊç na
rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja i organizacja

Przychodnia Medycyny
Rodzinnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych w Warszawie realizuje Program Profilaktyki Chorób Uk∏adu Krà˝enia. Jego
celem jest obni˝enie zachorowalnoÊci i umieralnoÊci z powodu chorób uk∏adu krà˝enia. W ramach programu mo˝na bezp∏atnie wykonaç szereg badaƒ diagnostycznych.
Program Profilaktyki Chorób Uk∏adu Krà˝enia
adresowany jest w szczególnoÊci do osób obcià˝onych czynnikami ryzyka, b´dàcych w wieku
35–55 lat, u których nie zosta∏a dotychczas rozpoznana choroba uk∏adu krà˝enia. Âwiadczenia
w ramach programu udzielane sà bez skierowania. Program obejmuje kompleksowe badania
profilaktyczne: wywiad, badania przedmiotowe
(pomiary obwodu ramienia, obwodu pasa, masy
cia∏a, wzrostu, wyliczenie BMI, pomiar ciÊnienia
t´tniczego oraz czynnoÊci serca), badania biochemiczne: ocena st´˝enia glukozy, triglicery-

dów, cholesterolu ca∏kowitego, frakcji HDL i LDL,
jak równie˝ okreÊlenie ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego wg karty SCORE.
– Brak profilaktyki i lekcewa˝enie czynników
ryzyka prowadzi do rozwoju chorób uk∏adu krà˝enia, a w efekcie do niewydolnoÊci serca. Celem
realizacji naszego programu jest [...] wczesne
wykrywanie, redukcja wyst´powania i nat´˝enia
czynników ryzyka – informuje dr n. med. Dorota
Szydlarska, Kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej CSK MSW w Warszawie, specjalista
w zakresie chorób wewn´trznych.
Z programu mo˝na bezp∏atnie skorzystaç
w Przychodni Medycyny Rodzinnej CSK MSW
w Warszawie, przy ul. Wo∏oskiej 137. Informacje
i zapisy pod nr. tel. (22) 508 15 50.
Choroby uk∏adu krà˝enia sà g∏ównà przyczynà
zgonów w Polsce i na Êwiecie. UmieralnoÊç
w Polsce z tego powodu nale˝y do najwy˝szych
w Europie. Wspó∏czesny styl ˝ycia sprzyja niestety rozwojowi chorób uk∏adu krà˝enia.

Wspólne przygotowanie sprawozdania.
UM Warszawa

CSK MSW w Warszawie

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ile za drzewo
Spotka∏em si´ ostatnio
ze znajomym, który by∏
oburzony, ˝e Urzàd Dzielnicy wyrazi∏ zgod´ na
przesadzenie d´bów kolidujàcych z planowanà budowà Biedronki w Starej
Mi∏oÊnie. „Bo zap∏acimy za
przesadzenie, a one i tak
przecie˝ uschnà...”. Zainspirowa∏o mnie to do
przypomnienia na tym przyk∏adzie, jakie sà obowiàzujàce przepisy w tym zakresie.
Po pierwsze, w tej konkretnej sprawie ˝adna
decyzja jeszcze przez nasz Urzàd nie zosta∏a wydana. Ca∏a planowana inwestycja polega na budowie budynku us∏ugowo-handlowego wraz
z budowà przy∏àczy do infrastruktury technicznej,
budowie zjazdu z drogi publicznej i przyleg∏ego
parkingu, budowie szczelnego zbiornika na wody
opadowe i jest ÊciÊle powiàzana z sàsiadujàcà inwestycjà polegajàcà na przebudowie ciÊnieniowej osiedlowej sieci kanalizacyjnej. Jak na razie
w zakresie ochrony Êrodowiska planowana inwestycja zosta∏a tylko zaopiniowana. W opinii okreÊlono warunki uwzgl´dniajàce mo˝liwoÊci ochrony zieleni. Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji administracyjnej
musi wa˝yç sprzeczne interesy – z jednej strony
ochrona przyrody, z drugiej rozwój miasta i interes inwestora, który te˝ ma swoje jasno okreÊlone prawa. Decyzj´ wydaje si´ nie tylko w oparciu

o materia∏y przedstawione przez inwestora, lecz
tak˝e ekspertyzy niezale˝nych rzeczoznawców.
Zawsze rozwa˝ane sà mo˝liwoÊci alternatywne,
np. zmiana projektu, przesadzenie drzew zamiast
ich wyci´cia itd. Poza szczególnymi okolicznoÊciami, przewidzianymi przepisami prawa,
wstrzymanie budowy, a tym samym usuni´cia drzew, wbrew woli w∏aÊciciela nieruchomoÊci nie jest mo˝liwe. JeÊli takà odmow´
Urzàd by wyda∏, inwestor idzie do sàdu i bez
problemu wygrywa spraw´.
Wydanie zezwolenia mo˝e byç uzale˝nione od
przesadzenia drzew lub krzewów w inne miejsce
albo zastàpienia ich innymi drzewami, w liczbie
nie mniejszej ni˝ liczba usuwanych drzew. W sytuacji, kiedy drzewa sà usuwane lub przesadzane, inwestor ma naliczanà op∏at´, w tym konkretnym przypadku ok. 326 000 z∏. W sytuacji
przesadzania drzew op∏ata zostaje zawieszona.
Ze wzgl´du na przebieg kolektora kanalizacyjnego nie by∏o mo˝liwoÊci innej lokalizacji bry∏y budynku. By ratowaç d´by, wypracowano kompromisowe stanowisko, ˝e inwestor je przesadzi przy
pomocy specjalistycznej firmy. Przy tej wielkoÊci
drzew to operacja bardzo skomplikowana i kosztowna, sàdz´, ˝e koszt jest niewiele mniejszy ni˝
op∏ata za ich usuni´cie, a pokrywa go w ca∏oÊci inwestor. Dodatkowo, co wa˝ne, ryzyko jej niepowodzenia spada na inwestora. Bowiem gdyby si´
tak zdarzy∏o, ˝e w wyniku przesadzenia którekolwiek z drzew uschnie w okresie 3 lat od przeprowadzenia operacji, to op∏ata zostaje odwieszona
i inwestor jest zobowiàzany jà niezw∏ocznie zap∏aciç, tak jak za wyci´cie drzewa. P∏aci∏by w tej sytu-

Sezamie, nie daj si´ otworzyç
Odzwyczajamy si´ w dzisiejszych czasach od
zapami´tywania. KiedyÊ ka˝dy mia∏ w g∏owie na
przyk∏ad d∏ugà list´ numerów telefonicznych do
znajomych. DziÊ urzàdzenia przenoÊne, takie jak
telefon, zast´pujà nas w tym obowiàzku, jak
i w wielu innych. Znak czasów i post´pu. Nasze
g∏owy i tak zaj´te sà ca∏à masà zadaƒ na co dzieƒ.
Byç mo˝e dlatego konstruujemy has∏a do internetowych us∏ug tak, by nietrudno by∏o je sobie przypomnieç. Niestety na to tylko czekajà cyberprzest´pcy. S∏abe has∏o ∏atwo z∏amaç i wraz z nim zaw∏aszczyç nasze bezcenne dane, konta w ró˝nych
serwisach lub nawet pieniàdze. Ka˝dy mo˝e staç
si´ celem takiego ataku, a utrata dost´pu do jednej us∏ugi mo˝e skutkowaç natychmiastowà próbà przej´cia kolejnych, kiedy stosujemy to samo
has∏o do wielu us∏ug internetowych.
Od pewnego czasu du˝o si´ s∏yszy o kolejnych
udanych próbach w∏amania do systemów czy wycieku poufnych danych, które w wi´kszoÊci przypadków spowodowane zosta∏y m.in. s∏abymi has∏ami uwierzytelniajàcymi. Mo˝na si´ ustrzec od
tego, pami´tajàc, by przy tworzeniu hase∏ do systemów, kont bankowych czy aplikacji internetowych trzymaç si´ nast´pujàcych zasad i praktyk:
1. Nie u˝ywajmy tego samego has∏a dla kilku
systemów czy aplikacji (statystyczny u˝ytkownik posiada oko∏o 26 kont chronionych has∏em, z czego tylko 5 jest ró˝nych).
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2. Has∏o powinno sk∏adaç si´ z minimum 8 znaków, zawieraç ma∏e i wielkie litery oraz cyfry
(oÊmioznakowe has∏o wybrane spoÊród
wszystkich 94 znaków dost´pnych na klawiaturze standardowej to oko∏o 6 biliardów mo˝liwych kombinacji).
3. Zmieniajmy nasze has∏a co najmniej raz
w miesiàcu.
4. Unikajmy w haÊle elementów, które ∏atwo powiàzaç z naszym kontem, np.: nazwy u˝ytkownika, numeru PESEL, imion, daty urodzenia.
5. Nie zezwalajmy przeglàdarce na zapami´tywanie naszych hase∏.
6. Nie ujawniajmy naszych hase∏!
By pomóc Wam w tworzeniu dobrych, silnych
hase∏, poni˝ej zamieszczamy kilka przydatnych
wskazówek:

LIPCOWE SPOTKANIA

„BEZPIECZNE OSIEDLE”
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du m.st. Warszawy w Dzielnicy Weso∏a zaprasza na
spotkania w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” w ni˝ej podanych terminach:
■
■
■

8 lipca 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
15 lipca 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
22 lipca 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).

acji dwa razy: raz za przesadzenie, drugi raz za wycink´, wi´c na pewno by mu si´ to nie op∏aci∏o.
W sytuacji, gdyby inwestorem by∏a osoba fizyczna budujàca dom mieszkalny, procedury sà
podobne, z wyjàtkiem tego, ˝e jeÊli usuni´cie
drzewa by∏oby niezb´dne, to osoby fizyczne sà
zwolnione z op∏aty za jego wycink´. Warto tak˝e
przypomnieç, ˝e w przypadku wyci´cia drzewa
bez stosownego zezwolenia na w∏aÊciciela nieruchomoÊci nak∏adana jest kara w wysokoÊci
trzykrotnej op∏aty za legalne usuni´cie drzewa.
I dotyczy to tak˝e osób fizycznych.
Marcin J´drzejewski

1. Stwórz has∏o sk∏adajàce si´ z kilku cz∏onów
(np. z dwóch).
2. Je˝eli cz´sto zapominasz has∏a do ma∏o odwiedzanych serwisów, korzystaj z programów
zarzàdzajàcych has∏ami, np. darmowy Keepass, http://keepass.info/.
3. Aby zapami´taç ró˝ne has∏a do ró˝nych systemów, stwórz jako podstaw´ pewien wzorzec,
który b´dziesz modyfikowa∏.
4. Sk∏adniki has∏a, wzorce niech b´dà znane tylko
Tobie (np. oparte na Twoich doÊwiadczeniach).
5. Posiadaj has∏a bardziej skomplikowane dla
systemów wa˝niejszych i prostsze do systemów mniej wa˝nych.
O tym, jak u˝ytkownicy lekcewa˝à t´ kwesti´,
mo˝e Êwiadczyç pi´ç najcz´Êciej u˝ywanych
i spotykanych hase∏ w 2014 roku (wg http://splashdata.com/press/worst-passwords-of-2014.
htm). Sà to: 123456, password, 12345, 12345678
i qwerty... JeÊli u˝ywasz któregoÊ z nich, radzimy
zmieniç je zaraz po zakoƒczeniu lektury naszego
felietonu. Naprawd´ niewielki wysi∏ek mo˝e
uchroniç przed wielkimi k∏opotami.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
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
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PTTK WESO¸A ZAPRASZA
Wy˝ywienie: Sobota – obiadokolacja, niedziela –
Êniadanie, suchy prowiant i obiad po sp∏ywie.
Zg∏oszenia: do 5 wrzeÊnia 2015 r. Zapisy poprzez
stron´ www.pttkwesola.pl.
Liczba miejsc: 50
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel. kom.
602 344 308.

Tradycjà naszego ko∏a PTTK
sta∏y si´ sp∏ywy na rzekach zaliczanych do trudnych. Szybki nurt,
du˝a iloÊç zwalonych drzew – takie atrakcje towarzyszy∏y nam na Skrwie czy Welu. Tym razem
zapraszamy Paƒstwa na sp∏yw rzekà ¸ynà.
èród∏a rzeki znajdujà si´ w okolicy wsi ¸yna,
na terenie rezerwatu przyrody èród∏a Rzeki ¸yny.
Jest to rezerwat krajobrazowo-geomorfologiczny
z wyst´pujàcym tu zjawiskiem erozji wstecznej,
zjawiska bardzo rzadkiego na ni˝u. Nast´pnie
¸yna przep∏ywa przez szereg jezior rynnowych,
wÊród których najwi´kszym i najg∏´bszym jest
Jezioro ¸aƒskie, a koƒczy swój bieg w Obwodzie
Kaliningradzkim, gdzie uchodzi do Prego∏y.
My przep∏yniemy ¸ynà w górnym jej biegu,
przez rezerwat przyrody „Las Warmiƒski”, znajdujàcy si´ mi´dzy Jeziorem ¸aƒskim a malowniczà
wsià RuÊ. W rezerwacie znajdziemy starodrzewy
sosnowe i d´bowe (niektóre ponad 300-letnie),
pomniki przyrody, rzadkie gatunki roÊlin i zwierzàt,
w tym jelenia europejskiego i wilka. Ale najwi´kszà atrakcjà rezerwatu jest prze∏om rzeki ¸yny. Ma
ona na tym odcinku charakter górski, p∏ynie w wysokim wàwozie z urwistymi brzegami. O czystoÊci
wody Êwiadczy obecnoÊç niezwykle rzadkiego,
chronionego krasnorostu hildebrandia rzeczna.
Drugiego dnia sp∏yw b´dzie mia∏ nieco inny
charakter. Przep∏yniemy systemem jezior, kana∏ów oraz rzekà Pisà Warmiƒskà.

Zapraszamy tak˝e na wycieczk´ rowerowà
do Ossowa i Koby∏ki
Ossów to miejsce najwa˝niejszych zmagaƒ
w czasie Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. B´dziemy mieli mo˝liwoÊç zwiedzenia miejsc zwiàzanych z historià wojny 1920 roku. Odwiedzimy
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej
w Ossowie, prezentujàce materia∏y archiwalne
poÊwi´cone Bitwie Warszawskiej i wojnie polsko-bolszewickiej. W tym roku po raz pierwszy
wyd∏u˝ymy naszà wycieczk´ o Koby∏k´. Najpi´kniejszym zabytkiem Koby∏ki jest barokowy koÊció∏
parafialny pw. Âwi´tej Trójcy – przepi´kna Êwiàtynia nazywana „Per∏à baroku na Mazowszu”.
W Ossowie przewidziane jest ognisko z pieczeniem kie∏basek.
Termin: 5 wrzeÊnia 2015 r.
Wyjazd: o godz. 9.00 z miejsca piknikowego przy
Ratuszu Weso∏a, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku w Weso∏ej. Ca∏a trasa ok. 50 km (w obie strony).
Wpisowe: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia
(zbierane wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów zgody na palenie ogniska) p∏atne w dniu wyjazdu.
Uwaga: Wszyscy uczestnicy obowiàzkowo jadà
w kaskach. Nale˝y zabraç ze sobà zapas picia i prowiant na drog´, a tak˝e kie∏baski na ognisko.
Dzieci: W wycieczce dzieci mogà braç udzia∏ jedynie pod opiekà rodziców lub opiekunów.
Trasa jest ∏atwa, tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa to bez ma∏a 50 km, wi´c nie taka krótka...
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. kom.
510 079 422.

Wyjazd: 12 wrzeÊnia 2015, zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.00
Powrót: 13 wrzeÊnia 2015 w to samo miejsce ok.
godz. 21.00
Wpisowe: 210 z∏ doroÊli, 180 z∏ dzieci do 15 roku
˝ycia, p∏atne do 5 wrzeÊnia br., zaliczka 50 z∏ od
osoby w ciàgu 7 dni od zg∏oszenia.
Noclegi: OÊrodek Wypoczynkowy „Waszeta”
(www.waszeta.pl). Domki drewniane 4-, 5- i 6-osobowe, z ∏azienkà.

Punkt Aktywizacji Zawodowej
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zaprasza do udzia∏u
w zaj´ciach rozwojowych

„Sukces zaczyna si´
w g∏owie”
Podczas spotkaƒ dowiesz si´:
- jak mówiç, ˝eby byç s∏uchanym;
- jak tworzyç ˝ywe i udane relacje;
- jak chroniç w∏asne granice;
- ile z tego, co o sobie myÊlisz, jest
prawdà;
- jak radziç sobie z krytykà;
- jak czerpaç ze swoich mo˝liwoÊci
i wziàç sprawy w swoje r´ce.
Spotkania w ka˝dy czwartek
w godzinach 10–14. Zaczynamy
ju˝ 18 czerwca! ZAPRASZAMY
Budynek OPS
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A
tel. 22 773 94 40, e-mail:
sekretariat@opswesola.waw.pl

Przypominamy tak˝e, ˝e jesienià zaplanowane
sà jeszcze nast´pujàce wycieczki:
■ 25–27 wrzeÊnia – trzydniowa (wyjazd w czwartek wieczorem) w´drówka szlakami Beskidu
Ma∏ego, kierownik: Marcin J´drzejewski
■ 10–11 paêdziernika – dwudniowa (wyjazd
w piàtek wieczorem) wycieczka autokarowa
Piastowskim Szlakiem (Gniezno, Kruszwica,
Tum...) – Bo˝ena Jaêwiƒska.
Szczegó∏y tych wycieczek pojawià si´ niebawem na naszej stronie www.pttkwesola.pl.
Zarzàd Ko∏a PTTK Weso∏a

REKL AMA

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

opiekuƒcze

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

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

➧

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

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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Podwójne zwyci´stwo w fina∏ach szachowych
W sobot´ 30 maja br. w Pa∏acu M∏odzie˝y
w Warszawie odby∏ si´ Fina∏owy Turniej Szachowy „Wars i Sawa grajà w szachy”. W rozgrywkach zagra∏o 19 najlepszych dru˝yn spoÊród 72
sto∏ecznych szkó∏ podstawowych uczestniczàcych w ogólnopolskim projekcie „Edukacja przez
szachy w szkole”. W rozgrywkach dru˝yna SP
353 w sk∏adzie: Bartosz Muçka, Konrad Uzi´b∏o, Patryk Kozakiewicz, Julia Kowalczyk, Micha∏ Ofat, Krzysztof Kielczyk uplasowa∏a si´
wysoko, zajmujàc dru˝ynowo 3 miejsce i zdobywajàc bràzowy medal oraz puchar dla szko∏y.
Kolejnà imprezà szachowà, w której zagra∏a
w takim samym sk∏adzie dru˝yna SP 353, by∏
II Turniej Fina∏owy Ogólnopolskiego Projektu
„Edukacja przez szachy w szkole”. Turniej odby∏

si´ w sobot´ 20 czerwca br. na Stadionie Narodowym, gdzie rywalizowa∏o 71 dru˝yn szkolnych z ca∏ej Polski. Uczniowie klas I–III szkó∏
podstawowych rozgrali szeÊç rund systemem

szwajcarskim w 6 grupach – klasy pierwsze, drugie i trzecie z podzia∏em na dziewczynki i ch∏opców. Suma punktów zdobytych przez ka˝dego
szachist´ decydowa∏a o miejscu w klasyfikacji
dru˝ynowej. WÊród 71 dru˝yn wspania∏y sukces
odnios∏a dru˝yna klasy szachowej Szko∏y Podstawowej nr 353, zdobywajàc bràzowy medal
w klasyfikacji dru˝ynowej. W klasyfikacji indywidualnej szachiÊci SP 353 równie˝ w czo∏ówce
– 6 miejsce w grupie ch∏opców klas II zajà∏ Bartosz Muçka, a 9 miejsce Konrad Uzi´b∏o. W klasyfikacji indywidualnej wÊród zawodniczek klas
II wysoko uplasowa∏a si´ równie˝ Julia Kowalczyk, zajmujàc 13 miejsce.
Gratulujemy!!!
Teresa Osypiuk

Wielcy mali sportowcy z Weso∏ej
W sobot´ 13.06.2015 odby∏ si´ Wielki Fina∏
ogólnopolskich zawodów p∏ywackich „Od M∏odzika do Olimpijczyka”. Fina∏ poprzedzi∏o 5 edycji eliminacyjnych z udzia∏em zawodników z ponad 80 klubów z ca∏ej Polski.
Do Wielkiego Fina∏u zakwalifikowa∏ si´ ch∏opak z Weso∏ej, Aleksander StyÊ, trenujàcy na co
dzieƒ pod okiem trenera Macieja Skorulskiego

Olek na zawodach „Od M∏odzika do Olimpijczyka”

w wawerskim Uczniowskim Klubie Sportowym.
Olek w rundzie fina∏owej wywalczy∏ dwa z∏ote
medale i jeden srebrny oraz zdoby∏ puchar za
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej ch∏opców wg punktacji FINA w kategorii wiekowej
2006 w sezonie 2014/2015.
Do innych du˝ych osiàgni´ç Olka nale˝y start
w mi´dzynarodowych zawodach p∏ywackich
z udzia∏em zawodników z 8 paƒstw pn. „Sheraton Poznan Cup”, które odby∏y si´ w dniach
6–8 lutego 2015 roku w Poznaniu. Olek zdoby∏
6 z∏otych medali na dystansach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem
grzbietowym, 50 m stylem motylkowym, 100 m
stylem dowolnym oraz 100 m stylem zmiennym.
Na chwil´ obecnà wg rankingu europejskiego
jest najlepszy w Polsce na dystansie 50 m stylem
motylkowym, 50 m stylem klasycznym oraz
100 m stylem zmiennym w roczniku 2006.
Równie du˝e brawa nale˝à si´ klubowej kole˝ance Olka, tak˝e mieszkance Weso∏ej – Emilii
Gadziƒskiej, która wywalczy∏a na Otwartych Mistrzostwach Okr´gu Warszawsko-Mazowieckiego w dniach 5–6 czerwca 2015 r. bràzowy medal na dystansie 200 m stylem klasycznym (rocz-

Emilka w akcji

nik 2004). WczeÊniej, w dniach 29–30 maja, na
Otwartych Mistrzostwach Warszawy w p∏ywaniu
o puchar Przewodniczàcego Rady Mokotowskiej
Fundacji Warszawianka – Wodny Park, na podium wchodzi∏a a˝ 5 razy, odbierajàc: srebrny
medal na dystansie 50 m stylem klasycznym,
bràzowy medal na dystansie 100 m stylem klasycznym, srebrny medal na dystansie 200 m stylem zmiennym, srebrny medal na dystansie
200 m stylem klasycznym i z∏oty medal na dystansie 400 m stylem dowolnym.
Naszym wspania∏ym m∏odym sportowcom
serdecznie gratulujemy tych sukcesów i mocno
trzymamy kciuki za kolejne!
UKS Wawer

REKL AMA

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

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)
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UKS Volteo na podium
Z przyjemnoÊcià informujemy, i˝ zawodnicy
UKS VOLTEO, Szwadron Jazdy RP Stara Mi∏osna,
wzi´li udzia∏ w wolty˝erskich zawodach mi´dzynarodowych CVI Frenstat, które odby∏y si´
w dniach 4–7 czerwca w Czechach. W zawodach
udzia∏ wzi´∏o 16 narodowoÊci, 54 konie, 120 zawodników indywidualnych oraz 13 zespo∏ów.
Zespó∏ z Polski w sk∏adzie:
1. Aleksandra Wolniewicz
2. Aleksandra Maziƒska
3. Michelle Kung
4. Marcelina Maziƒska
5. Zuzanna Bogdaƒska
6. Zofia Miko∏ajczak

Koƒ: EL RASHIM
Lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska
zajà∏ III miejsce w kategorii seniorów CVI 3*,
zdobywajàc w I rundzie not´ 6,052, a w II rundzie bardzo wysoki wynik 7,047 pkt.
W kategorii indywidualnej seniorów nasza
reprezentantka Aleksandra Maziƒska na koniu EL
RASHIM, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, uplasowa∏a si´ na wysokiej 4 pozycji z wynikiem 6,589 pkt.
Zawodnikom serdecznie gratulujemy i ˝yczymy
dalszych sukcesów na arenie mi´dzynarodowej!
Natalia Olesiƒska
fot. Nelly Mikesova

Fina∏ Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y w ∏ucznictwie
Na torach Klubu Sportowego Drukarz
2 czerwca 2015 r. odby∏y si´ Mistrzostwa Warszawy oraz Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y w ∏ucznictwie. Zawody
rozgrywane by∏y w trzech kategoriach:
dziecko, m∏odzik oraz m∏odzik starszy.
W rywalizacji wzi´∏y udzia∏: Zuzanna
Czarnecka (SP 353), Julia Horodejczuk,
Kalina Jackiewicz, Alicja Mroczek (SP
171) oraz Kalina Ostrowska (SP 353). Ju-

lia Horodejczuk zdoby∏a bràzowy medal.
W klasyfikacji generalnej Kalina Jackiewicz zaj´∏a 19 miejsce, Kalina Ostrowska
– 23, a Zuzanna Czarnecka – 24. W kategorii m∏odziczek Alicja Mroczek zaj´∏a
13 miejsce. Zawodniczkom gratulujemy
osiàgni´cia rekordów ˝yciowych i ˝yczymy dalszych sukcesów sportowych.
UKS Weso∏ek
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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ROCK ON
W WESO¸EJ
JU˚ PO RAZ 7!
Zapraszamy kapele rockowe z ca∏ej Polski do
udzia∏u w 7 ju˝ edycji konkursu amatorskich zespo∏ów ROCK ON.
W konkursie mogà wziàç udzia∏ amatorskie
zespo∏y grajàce szeroko poj´tà muzyk´ rockowà,
nieposiadajàce umowy z wytwórnià p∏ytowà
oraz profesjonalnego wydawnictwa fonograficznego. Zespo∏y powinny przygotowaç 3 utwory
w∏asnego autorstwa o dowolnej tematyce.
Jury powo∏ane przez Organizatora podczas
zamkni´tego posiedzenia dokona oceny nade-

s∏anych materia∏ów i wy∏oni 7 zespo∏ów, które
b´dà mog∏y zaprezentowaç si´ na scenie
w II etapie konkursu.
Podczas etapu fina∏owego, który odb´dzie si´
5 wrzeÊnia na terenie OSP w Weso∏ej, jury
w sk∏adzie: Andrzej Frajndt, Grzegorz Kupczyk,
Piotr Wiliƒski, Ryszard Rutkowski wy∏oni 3 najlepsze zespo∏y, a dodatkowo przyzna wyró˝nienia dla najlepszego wokalisty, basisty, gitarzysty,
perkusisty i klawiszowca. Podczas koncertu fina∏owego Rock On na scenie wystàpi Lipali!
Zwyci´ski zespó∏ otrzyma nagrod´ finansowà, dwa kolejne – nagrody rzeczowe!
Na zg∏oszenia czekamy do 7.08.2015 – decyduje data wyp∏ywu. Regulamin i kart´ zg∏oszeniowà znajdziecie na naszej stronie internetowej
www.domkulturywesola.net.
OK Weso∏a

Propozycje OK Weso∏a na lato
Nareszcie d∏ugo oczekiwane wakacje! Dla dzieci, bo w Filii „Pogodna”
nie zamierzamy w tym czasie zwalniaç tempa – zapraszamy serdecznie wszystkie dzieciaki z naszej dzielnicy!
Akcj´ „Pogodne Wakacje” rozpoczynamy ju˝ 26 lipca o godzinie 14.00.
Odwiedzi nas wtedy wyjàtkowy goÊç – Beata Cymerman z Muzeum Ewolucji w Warszawie. Przygotowa∏a pokaz pod tytu∏em „Smoki kontra dinozaury”. Czy smoki naprawd´ istnia∏y? A mo˝e wcale nie przesta∏y istnieç? I co majà wspólnego z dinozaurami? Na te i wiele innych pytaƒ znajdziecie odpowiedê podczas prezentacji naszego goÊcia.
To jednak nie wszystko. W tym samym czasie odbywaç si´ b´dzie warsztat „Rodzinne budowanie” – który opiera si´ na wspólnym budowaniu
z klocków Lego! Co nas tam czeka? Ciekawe wyzwania, wspierajàcy kreatywnoÊç instruktor i co najwa˝niejsze – mnóstwo klocków, z których zbudujemy najÊmielsze kreacje!
Ta niedziela to zapowiedê dwóch tygodni wype∏nionych atrakcjami. Na
ka˝dy dzieƒ przewidzieliÊmy inny rodzaj spotkaƒ skierowanych do wszystkich lubiàcych twórczà aktywnoÊç w ró˝nych dziedzinach sztuki. Sp´dzicie
z nami niezapomniane dwa tygodnie, b´dziemy m.in. lepiç z gliny i szkliwiç, malowaç koszulki wed∏ug w∏asnego projektu, graç w gry planszowe
i tworzyç ozdobnà ramk´ na zdj´cie z wakacji.
ZAPRASZAMY!
Szczegó∏owe informacje i zapisy pod nr. tel. 22 427 37 74
lub pod adresem pogodna@domkulturywesola.net.

WARTO ZOBACZYå

Festiwal Street Art Doping
Sztuka uliczna, street art, jest ciekawà
formà komunikacji. Przyciàga turystów,
a na prezentujàce sztuk´ miejskà festiwale (m.in. w Barcelonie, Berlinie, Londynie
czy Pary˝u) przychodzà t∏umy. Warszawski festiwal Street Art Doping (lipiec

10

2015, wst´p wolny) zmienia oblicze miasta
i spojrzenie na graffiti (pierwsza edycja
mia∏a miejsce w 2009 r.). Powsta∏e w jego
trakcie realizacje stajà si´ wyszukanymi
dzie∏ami sztuki i turystycznà atrakcjà. Pomys∏odawcy imprezy sprowadzajà zna-

nych artystów i organizujà warsztaty, jednym s∏owem, chcà dodaç miastu energii,
koloru, estetyki. Po corocznym festiwalu
majà pozostaç nie tylko wspomnienia, ale
i znaczàce zmiany w przestrzeni miejskiej.
Wi´cej informacji znajdziecie w internecie na stronie: streetartdoping.org.
Maria Surawska
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Mistrzowski duet ze Starej Mi∏osny
Niewiele osób zauwa˝y∏o tak niezwyk∏e
wydarzenie – OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” w Starej Mi∏oÊnie 23 maja
2015 r. goÊci∏ uczestników XI Edycji Mazowieckiego Konkursu Duetów Fortepiano-

przy jednej klawiaturze. Jeszcze bardziej
cieszy, ˝e pierwsze miejsce w konkursie zajà∏ duet dziesi´ciolatek, Julia Kosakowska
i Julia Orlik ze Studia Muzycznego w Starej
Mi∏oÊnie prowadzonego przez Panià Mart´

Finalistki Julia Kosakowska i Julia Orlik (z zielonymi dyplomami)

wych. Do konkursu stan´∏o 15 duetów – od
poczàtkujàcych pianistów po tych grajàcych
ju˝ kilka lat. Wydarzenie warto jednak
wspomnieç, bowiem niecz´sto zdarza si´
nam zobaczyç i us∏yszeç dwóch muzyków

Zamojskà-Makowskà, znanà nam mieszkank´ i dyrygentk´ chóru Il Canto Magnificat. Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy kolejnych sukcesów.
Urszula Kosakowska

–11.00. W przypadku niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych
(np. du˝y opad deszczu) zaj´cia przeniesione b´dà na sobot´ w godz. 10.30–12.00.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e zaj´cia „Weso∏a na sportowo” na salach gimnastycznych prowadzone sà zgodnie z grafikiem do koƒca
czerwca. Po przerwie wakacyjnej zaj´cia b´dà
wznowione od 25 wrzeÊnia br.

Treningi w plenerze!
Serdecznie zapraszamy na „Lato z jogà” – zaj´cia z instruktorem, p. Grzegorzem W´g∏owskim,
w okresie 6.07 – 28.08.2015 r. w plenerze na terenie osiedla Stara Mi∏osna przy ul. Borkowskiej
róg ul. Granicznej (obok si∏owni plenerowej). Zaj´cia 1,5-godzinne dla dwóch grup tygodniowo
(bez ograniczeƒ iloÊciowych, wiekowych i zdrowotnych) odbywaç si´ b´dà we wtorki w godz.
18.00–19.30 oraz w czwartki w godz. 9.30–

Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Kàcik bibliofila
Billy, kot,
który ocali∏
moje dziecko
Louise Booth
Ksià˝kà, którà
mam Paƒstwu
przyjemnoÊç
zaproponowaç
na wakacje, to powieÊç oparta na
faktach, czyli gatunek literacki posiadajàcy ca∏kiem sporà rzesz´
czytelników. Ta historia, historia
nieprawdopodobnej relacji ma∏ego ch∏opca i kota, jest do tego
jeszcze optymistyczna i zakoƒczona happy endem. Fraser, bohater
ksià˝ki, to dziecko autystyczne,
czyli wiadomo, ˝e jego zdolnoÊci
nawiàzywania kontaktów spo∏ecznych odbiegajà daleko od
prawid∏owych. I tu wkracza Billy,
pi´kny i màdry kocurek, który ma∏o, ˝e si´ z ch∏opcem zaprzyjaênia,
to jeszcze wykazuje niezrozumia∏e
dla otoczenia zdolnoÊci stymulowania zachowaƒ Frasera, pobudzajàc go wr´cz do dzia∏ania.
Prze∏om w chorobie malca bliscy
nazywajà wr´cz cudem.
Goràco polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Booth L. – Billy, kot, który ocali∏
moje dziecko
2. Goodkind T. – Bezbronne
imperium
3. Sanmartin Fenollera N.
– Przebudzenie senority Prim
4. Pancol K. – Wolny walc ˝ó∏wi
5. Dutka W. – Kartagiƒskie ostrze
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Kosmowska B. – Gadu∏a
2. Butschkow R. – Mam przyjaciela
kolejarza
Literatura popularnonaukowa:
1. Stasiuk A. – ˚ycie to jednak
strata jest
2. Boçkowska A. – To nie sà moje
wielb∏àdy
3. Herbich A. – Dziewczyny
z Syberii
Iza Zych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Trzy albumy na wakacje
Wakacje to czas (przynajmniej dla niektórych) odpoczynku.
Odpoczywa si´ najlepiej wÊród znajomych, nad jakimÊ
zbiornikiem wodnym (dmuchany basen te˝ wchodzi w gr´),
pod s∏oƒcem i z drinkiem w d∏oni. Wieczorem równie˝ czas
na relaks – a przy czym zrelaksowaç si´ lepiej ni˝ przy lekkiej
i przyjemniej wakacyjnej muzyce? Przed wami trzy albumy
idealne na dni i wieczory laby w przyjacielskim gronie.

Vampire
Weekend
– „Contra”
Gatunek: indie
˚aden inny album nie pasuje
lepiej do wakacji
ni˝ „Contra” Vamipre Weekend, której sztandarowym kawa∏kiem jest „Holiday”. Lekkie utwory, takie
jak „Run” bàdê „Cousins”, z nienachalnym
wokalem wprawià nas w wakacyjny nastrój
i zach´cà do plàsów na trawie bàdê piasku
w niezbyt pospiesznym rytmie. Zrelaksowaç
si´ na le˝aku mo˝emy, s∏uchajàc z kolei wolniejszych „I Think Ur a Contra” czy „Taxi
Cab”. Muzycznie króluje tutaj elektronika
oraz kojarzàce si´ wakacyjnie instrumenty,
jak marimba. W ka˝dym utworze mo˝na
zauwa˝yç nak∏adajàce si´ na siebie warstwy, które tworzà niesamowite kanony
utrzymane w szybkich i lekkich rytmach
i wysokich tonach. Wielbiciele niezwyk∏ych
g∏osów mogà podziwiaç tutaj pojawiajàce
si´ od czasu do czasu wokalizy. Nie ma
miejsca na smutek, sà za to wszystkie bar-

wy wakacji – i dla tych aktywniejszych, i dla
tych preferujàcych wypoczynek w pozycji
le˝àcej. Uzbrójcie si´ wi´c w nadmuchiwanie delfiny, kolorowe klapki, pi∏ki pla˝owe,
jeÊli chcecie, mo˝ecie te˝ obsypaç si´ konfetti – i taƒczcie. Do upad∏ego.

George Ezra
– Wanted
On Voyage
Gatunek: pop
Ten dwudziestoparoletni facet brzmi nieco
jak wspó∏czesny Elvis. Swoim g∏´bokim
wokalem jest w stanie uwieÊç ka˝dego.
Nie sposób te˝ oprzeç si´ sprawnie zbudowanym melodiom, które jak ula∏ pasujà do zalanego s∏oƒcem miasta bàdê parku czy pla˝y. Album zbudowany jak dla
podró˝ników, o czym mówià ju˝ tytu∏y,
takie jak „Budapest”, „Blind Man in Amsterdam” czy „Barcelona”. Cz´Êç utworów
idealnie nada si´ na tzw. „muzyk´ samochodowà”, cz´Êç brzmi jak pogrywanie

REKL AMA

przy ognisku (np. wspomniana „Barcelona”). Ale mamy tu równie˝, jak na poprzednim albumie, utwory do machania
nó˝kà na le˝aku, takie jak znany wszystkim singiel „Listen to the Man”. Momentami jest te˝ romantycznie, na wieczór
z drugà po∏ówkà – jak w „Leaving It Up to
You”, a momentami nieco ostrzej („Did
You Hear the Rain?”, „Spectacular Rival”).
Mo˝na potaƒczyç przy takich numerach
jak „Stand by Your Gun”, „Budapest”
bàdê „Blame It on Me”. Czego dusza zapragnie, i to w ∏adnym opakowaniu.

Noah and
the Whale
– Peaceful,
The World
Lays Me Down
Gatunek: indie/folk
Chocia˝ na albumie jest sporo sentymentalno-melancholijnych kawa∏ków, to
nie brak tu przede wszystkim wakacyjnej
Êwie˝oÊci. „5 Years Time”, najjaÊniej b∏yszczàcy na albumie utwór, jest wr´cz kwintesencjà tego, co wi´kszoÊç z nas rozumie
przez s∏owo „wakacje”. Jest gwizdanie,
ukulele, kilka innych instrumentów w tle
i przede wszystkim tekst o niewinnej mi∏oÊci w blasku s∏oƒca („s∏oƒce b´dzie oÊwietla∏o nasze twarze, a ja b´d´ Êmia∏ si´
z twoich g∏upich ˝artów”, Êpiewa mi´dzy
innymi wokalista). Jest te˝ Êmiech, picie
trunków, a przede wszystkim zabawa
i szcz´Êcie („by∏o tak fajnie, fajnie, fajnie,
kiedy razem piliÊmy i ÊmieliÊmy si´”). Na
koniec mamy te˝ stwierdzenie, które oddaje idealnie wakacyjne znajomoÊci – „za
pi´ç lat mo˝emy si´ wcale nie znaç”. Poza
tym energicznym numerem jest tu te˝
mnóstwo innych idealnych na lato kawa∏ków. W podobnym tonie utrzymane jest
„2 Atoms In A Molecule” z rytmem zmuszajàcym wr´cz do taƒca na bosaka, czy
„Jocasta” bàdê „Shape Of My Heart”. Poza
tymi kawa∏kami album jest raczej dla zwolenników magicznych, romantycznych
wieczorów i spokojnego wypoczynku. Melancholijnie brzmià tu chocia˝by „Do What
You Do”, „Give A Little Love”, „Second Lover”, „Peaceful, The World Lays Me Down”
czy „Mary” bàdê zamykajàce p∏yt´ „Hold
My Hand As I'm Lowered”. Pojawia si´ tutaj smutek, a czasami nawet patos, ale absolutnie nie wybija to s∏uchacza z wakacyjnej atmosfery. Wszystko okraszone jest
szerokà gamà instrumentów, nieco przyt∏umionym, ciep∏ym m´skim wokalem
i wspomagajàcymi go lekkimi chórkami,
g∏ównie ˝eƒskimi. A˝ chce si´ s∏uchaç.
Martyna Nowosielska,
martyna.nowo@gmail.com
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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.

Marianna
Urodzi∏a si´ 27 marca 2015 r.
Waga 3300 g, wzrost 56 cm.

Zielony P∏omieƒ
– aktualnoÊci

si´ liczbà osób, które w tym roku naƒ si´
wybierajà, bo jest to 29 harcerzy. I jest to
wynik wyjàtkowo dobry, zwa˝ywszy ˝e tylko jeden druh zostaje na czas obozu
w Warszawie.

ostatni weekend maja byliÊmy
obecni na Warsaw Rugby Festival –
mi´dzynarodowym turnieju rugby organizowanym na stadionie AWF-u. Wraz z zaprzyjaênionà dru˝ynà z Podkowy LeÊnej
44 WDH-y „Stanica” zajmowa∏a si´ rozstawianiem naszych harcerskich obozowych namiotów, które pos∏u˝y∏y zawodnikom za szatnie. By∏o to doÊç wyczerpujàce
i trudne zadanie, ze wzgl´du na krótki
czas przygotowaƒ i pewne braki zasobów
ludzkich, ale uda∏o nam si´ sprawnie rozstawiç 20 namiotów – potraktowaliÊmy to
jako Êwietnà rozgrzewk´ przed obozem,
który zbli˝a si´ wielkim krokami. A skoro
ju˝ mówimy o obozie, to warto pochwaliç

Nast´pnym wa˝nym wydarzeniem jest
otwarcie próby na pierwszy stopieƒ instruktorski, jakim jest przewodnik, przez
jednego z naszych przybocznych. Piotrek
b´dzie musia∏ wykonaç szereg zadaƒ, by
ukoƒczyç prób´ i otrzymaç stopieƒ, a co za
tym idzie, wstàpiç do jednego z najwa˝niejszych „miniÊrodowisk” w harcerstwie
– harcerzy instruktorów. Ca∏a dru˝yna ˝yczy mu powodzenia!

W

Wie˝a jest co prawda z 2010 roku,
ale ju˝ nied∏ugo b´dà powstawaç
podobnie monumentalne konstrukcje

W lipcu zapraszam do Êledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/44WDHy.
pwd. Jakub Matyas HO

REKL AMA
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Zobacz kinowe przeboje
w przyjemnej, plenerowej atmosferze!
Nie przegap Letniego Kina Plenerowego
w Weso∏ej. W tym roku przygotowaliÊmy a˝
osiem seansów, na ka˝dy z nich wst´p jest
wolny. Dla ka˝dego widza coÊ si´ znajdzie,
w repertuarze nowoÊci, przeboje i filmy, które „trzeba zobaczyç”!

LIPIEC
3.07, godz. 21.30 – Mamma Mia – czyli
weso∏y musical z muzykà grupy ABBA.
Kinowy przebój, w którym zobaczycie
Meryl Streep i Pierce'a Brosnana.
10.07, godz. 21.30 – Prawdziwe m´stwo
– doskona∏y western braci Coen, okrzykni´ty objawieniem przez krytyków. W roli
g∏ównej Jeff Bridges.
17.07, godz. 21.30 – Hotel Marigold – ciep∏a
komedia o grupie seniorów z Wielkiej Brytanii, którzy wybierajà si´ w podró˝ do Indii.

24.07, godz. 21.30 – Dzieƒ, w którym zatrzyma∏a si´ Ziemia – nowoczesny remake
jednego z lepszych amerykaƒskich klasyków
SF. OpowieÊç o spotkaniu ludzi z obcym.
31.07, godz. 21.30 – The Grand Budapest
Hotel – przebój kinowy opowiadajàcy histori´ boya w luksusowym hotelu, gdzie
zatrzymujà si´ wyjàtkowi goÊcie i gdzie...
dochodzi do zbrodni.

SIERPIE¡
7.08, godz. 21.00 – Oszukana – wstrzàsajàca opowieÊç o walce matki o prawd´.
W roli g∏ównej Angelina Jolie, re˝yseruje
Clint Eastwood.

21.08, godz. 21.00 – Szybcy i wÊciekli 6
– szybkie samochody, wartka akcja, pi´kne
kobiety i zero nudy. Seria „Szybcy i wÊciekli”
to przebój wÊród kochajàcych kino akcji.
Miejsce: teren przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Zapraszamy!
OK Weso∏a

14.08, godz. 21.00 – Les Miserables –
musical na podstawie powieÊci „N´dznicy”
Wiktora Hugo. Obsypana nagrodami
megaprodukcja z Anne Hathaway.

Zabij nud´ z „Latem w mieÊcie 2015” w dzielnicy Weso∏a!
Ju˝ 29 czerwca 2015 roku (poniedzia∏ek)
rusza warszawski program „Lato w mieÊcie
2015”, w ramach którego Urzàd Dzielnicy
Weso∏a zapewni weso∏owskim dzieciom
i m∏odzie˝y szkolnej wiele atrakcji kulturalnych oraz zadba o aktywny wypoczynek.
W szko∏ach podstawowych dzielnicy Weso∏a zostanie uruchomionych 5 wakacyjnych placówek edukacyjnych (kolejno: w Szkole Podstawowej
nr 353, Szkole Podstawowej nr 171, w Zespole
Szkó∏ nr 94, Szkole Podstawowej nr 173 i jednoczeÊnie w Szkole Podstawowej
nr 174) oraz wakacyjne placówki specjalistyczne z propozycjami dla uczestników indywidualnych. W ramach programu „Lato
w mieÊcie 2015” zaplanowano bezp∏atne wejÊcia na basen i si∏owni´ w Aquaparku
Wesolandia (wejÊcia indywidualne) oraz
w OÊrodku Sportu i Rekreacji Wawer (dla grup
zorganizowanych z WPE), warsztaty literacko-edukacyjne w Bibliotece Publicznej Dzielnicy
Weso∏a, zaj´cia artystyczne w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”, zaj´cia sportowe
w Gimnazjum nr 119, zaj´cia tenisowe w ramach tzw. „Letniej Szkó∏ki Tenisowej” przy
Aquaparku Wesolandia oraz w Tenis Klubie
Weso∏a i Klubie Tenisowym „Pohulanka”.
Warto wspomnieç, ˝e zaj´cia edukacyjne
i rekreacyjne b´dà równie˝ prowadzone
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w jednej z placówek niepublicznych – Niepublicznej Szkole Podstawowej im. J. i Z. Moraczewskich, a zaj´cia artystyczne i sportowe
w Klubie Wojskowym 1 Brygady Pancernej,
tzw. „KoÊciuszkowcu”. Co wi´cej, wzorem
ubieg∏ego roku, w sali kinowej Klubu Wojskowego 1 Brygady Pancernej zostanà wyÊwietlone filmy animowane dla najm∏odszych
uczestników programu „Lato w mieÊcie
2015”; oferta ta nieprzerwanie cieszy
si´ du˝ym zainteresowaniem.
Tradycyjnie, na czas wakacji, dla
wakacyjnych placówek edukacyjnych, zaplanowano interesujàce zaj´cia na terenie dzielnicy Weso∏a, a tak˝e szereg
bezp∏atnych przejazdów komunikacjà ZTM dla grup zorganizowanych do placówek kulturalnych i sportowych w innych dzielnicach Warszawy, w tym m.in.: na
rekreacyjno-sportowà imprez´ inauguracyjnà w Parku Agrykola, do Muzeum Narodowego, Muzeum Niepodleg∏oÊci,
Muzeum Woli, Centrum Nauki Kopernik, Ogrodów Muzycznych, Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
na spacery z przewodnikiem, pla˝e nad Wis∏à,
do warszawskiego ZOO, OÊrodka Rekreacji w Powsinie i pozosta∏ych oÊrodków sportowych Aktywnej Warszawy, Muzeum Historii ˚ydów czy
na spotkania ze Stra˝à Miejskà pn. Bezpieczne
Wakacje i na wiele innych bezp∏atnych atrakcji!
Nale˝y przypomnieç, ˝e podobnie jak w ubieg∏ych latach, w wakacyjnych placówkach edukacyjnych obowiàzuje odp∏atnoÊç za posi∏ki (7 z∏ za

dwa posi∏ki, w tym jeden ciep∏y), dzi´ki czemu
wszystkie dzieci w trakcie aktywnego dnia b´dà
mog∏y zregenerowaç si∏y do dalszej zabawy.
Poni˝ej przedstawiony zosta∏ grafik terminów pracy placówek w dzielnicy Weso∏a.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce programów
i terminów pracy poszczególnych punktów
uzyskaç mo˝na w naszych placówkach oÊwiatowych, Wydziale OÊwiaty, Kultury i Sportu dla
Dzielnicy Weso∏a oraz na stronach internetowych Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Goràco zapraszamy wszystkie dzieci i m∏odzie˝ dzielnicy Weso∏a!

Termin pracy placówki i adres:
■

■

■

■

■

29.06 – 17.07.2015, godz. 7.30–17.00
Szko∏a Podstawowa nr 353
ul. Cieplarniana 23, tel. 22 203 62 55
20.07 – 31.07.2015, godz. 7.30–17.00
Szko∏a Podstawowa nr 171
ul. Armii Krajowej 39, tel. 22 773 90 51
3.08 – 14.08.2015, godz. 7.30–17.00
Zespó∏ Szkó∏ nr 94
ul. Krótka 1, tel. 22 773 42 04
17.08 – 28.08.2015, godz. 7.30–17.00
Szko∏a Podstawowa nr 173
ul. Trakt Brzeski 18, tel. 22 773 39 25
17.08 – 28.08.2015, godz. 7.30–17.00
Szko∏a Podstawowa nr 174
Plac Wojska Polskiego 28, tel. 22 773 40 03
Karolina Zawadzka
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
„Mi∏oÊç i wojna” – spotkanie
autorskie z Janem ChruÊliƒskim
„Mi∏oÊç i wojna” to piàta ksià˝ka, a pierwsza
powieÊç Jana ChruÊliƒskiego. Autor to mieszkaniec
Weso∏ej, emerytowany oficer Wojska Polskiego,
cz∏onek Zwiàzku Literatów Polskich. Ciekawà, dla
niewielu znanà kartà w jego ˝yciu jest to, ˝e by∏
kolarzem w kadrze Polski LZS i startowa∏ w wielu
presti˝owych wyÊcigach w kraju i za granicà.
Pierwsze cztery ksià˝ki to literatura wspomnieniowa: „Rozstania i powroty”, „Tak by∏o... wspomnienia oficera wojsk drogowych”, „˚ycie wpisane
w histori´”, „StaroÊç zacz´∏a si´ wczoraj”. „Mi∏oÊç
i wojna” to historia mi∏oÊci Meli i Micha∏a dziejàca
si´ w ci´˝kich latach niemieckiej okupacji i w komunistycznej, powojennej Polsce. Bohaterowie powieÊci to postaci autentyczne, w utworze noszàce
przybrane nazwiska. Micha∏ – podchorà˝y zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do 19 Pu∏ku U∏anów
Wo∏yƒskich, Mela – ∏àczniczka Armii Krajowej, sanitariuszka i piel´gniarka. Rozdzieleni przez wojennà zawieruch´, przeÊladowani, poczàtkowo przez
Gestapo, póêniej NKWD i UB, nie mogà si´ odnaleêç, zak∏adajà w∏asne rodziny, ale pami´ç o tej
drugiej po∏ówce zachowujà g∏´boko w sercach.
Spotykajà si´ dopiero w 1995 roku w Montrealu,
kiedy oboje sà ju˝ wolni. Postanawiajà si´ pobraç,
tak jak planowali w 1939 roku. Historia jest wzruszajàca, pokazuje losy wielu naszych rodaków, których dewizà by∏o has∏o „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
Dodatkowym walorem ksià˝ki jest ukazanie udzia∏u w kampanii wrzeÊniowej szwadronu 19 Pu∏ku
U∏anów Wo∏yƒskich z Ostroga nad Horyniem.

PrzygotowaliÊmy zaj´cia plastyczne dla dzieci.
Kolorowanki, lalki z drewnianych ∏y˝ek, kolorowe
motyle, kwiaty z krepiny i cieszàce si´ najwi´kszà
popularnoÊcià zwierzàtka robione z baloników to
niektóre z zaproponowanych przez nas atrakcji.
Mi∏a, rodzinna atmosfera i miejsce, które zach´ca do zabawy – to atuty Dnia Sàsiada w Zielonej.

Lato w Bibliotece

Po˝arnej. Zaj´cie sà odp∏atne, w sprawie p∏atnoÊci prosimy kontaktowaç si´ z Uniwersytetem.
Zainteresowani mogà si´ zapisaç na zaj´cia na
stronie http://www.naud.edu.pl/.

Dzieƒ Sàsiada w Zielonej
Coroczne spotkanie mieszkaƒców Zielonej,
czyli tradycyjny Dzieƒ Sàsiada, ju˝ za nami. Niedziela 14 czerwca, plac zabaw przy ulicy Warszawskiej – pi´kna, letnia pogoda i pe∏no dzie-

Zaj´cia w ramach akcji „Lato w mieÊcie” planujemy w dwóch pierwszych tygodniach wakacji, w dniach 30.06, 2.07, 7.07, 9.07, 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. Zapisy pod nr. tel. 22
773-40-08. Liczba miejsc ograniczona.

Wystawa prac
Przedszkola „Pod D´bami”
Od 29 czerwca do koƒca lipca zapraszamy na
wystaw´ publikacji – ksià˝ek wykonanych przez
dzieci, rodziców i nauczycieli w ramach projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych
z ostatnich trzech lat.
■ „Owocowy koszyk”
■ „WartoÊci przedszkolaka”
■ „Ekologia od malucha do starszaka”
■ „Z warzywami w Przedszkolu Pod D´bami”
Ksià˝ki b´dzie mo˝na oglàdaç i poczytaç
w godzinach pracy Biblioteki G∏ównej przy ul.
1 Praskiego Pu∏ku 31.

Filia nr 3 – nieczynna!
ciaków oraz ich rodziców i dziadków. Tak wyglàda∏ kolejny piknik rodzinny w Zielonej. Trzeba
przyznaç, ˝e co roku cieszy si´ on coraz wi´kszym zainteresowaniem. Biblioteka stara si´ zawsze wspó∏pracowaç ze Stowarzyszeniem NASZA WESO¸A przy organizacji tego Êwi´ta.

W zwiàzku z remontem OÊrodka Kultury Filia
nr 3 w Woli Grzybowskiej jest zamkni´ta do odwo∏ania. O terminie otwarcia Filii powiadomimy
na naszej stronie i w pozosta∏ych placówkach.
El˝bieta Dani∏owicz

Promocja najnowszej ksià˝ki Jana ChruÊliƒskiego mia∏a miejsce 9 czerwca. S∏owo wst´pne
wyg∏osi∏ prof. Karol Czejarek, a spotkanie prowadzi∏a Gra˝yna Weber.

NadwiÊlaƒski Uniwersytet
Dzieci´cy w Weso∏ej!
Biblioteka w Weso∏ej wraz z Ochotniczà Stra˝à
Po˝arnà oraz Bistro „Zakàtek” podj´∏a wspó∏prac´ z NadwiÊlaƒskim Uniwersytetem Dzieci´cym.
Dzieci b´dà mog∏y w atrakcyjnej formie poznawaç tajniki wiedzy przyrodniczej. Mia∏y ju˝ miejsce pierwsze spotkania: o nietoperzach i echolokacji „Czy mo˝na widzieç uszami?” oraz warsztat
w terenie o ptakach i letniej przyrodzie „O czym
gra ptasie radio?”. Po wakacjach zapraszamy na
zaj´cia w formie warsztatowej dzieci w wieku
6–11 lat. Zaj´cia b´dà si´ odbywa∏y w sali Stra˝y
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WAKACJE
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– JeÊli ciàgnie Ci´ nad wod´, to daj
si´ pociàgnàç! Wybierz si´ na basen,
w weekend wyskocz nad Zalew Zegrzyƒski,
skuÊ si´ na rejs po WiÊle. Mo˝esz pop∏ywaç
kajaczkiem po Kanale ˚eraƒskim, rowerkiem wodnym lub na desce windsurfingowej na wspomnianym zalewie albo udaç
si´ nad Âwider. Wodnych mo˝liwoÊci Warszawa daje nam mnóstwo, zresztà, jak widaç nie tylko wodnych.

to stan umys∏u

9
Pi´kne lato kusi ciep∏ymi promieniami s∏oƒca, a do upragnionego urlopu
jeszcze daleko? Marzy Ci si´ wyjazd nad wod´, zwiedzanie nowych zakàtków Êwiata czy górskie w´drówki, a tu trzeba tkwiç za biurkiem... Znam
przepis na ca∏e lato na wakacjach bez opuszczania ani jednego pozaurlopowego dnia w pracy. Chcecie te˝ go poznaç?

1

– Codziennie pokonywane piesze odcinki (oby ich by∏o jak najwi´cej!) traktuj jak spacer po obcym mieÊcie, które z zaciekawieniem zwiedzasz. Wyjdê wczeÊniej
i idê wolniejszym krokiem. Oderwij wzrok
od smartfona(!), chodnika czy linii horyzontu, rozejrzyj si´ na boki, popatrz na szczyty
budynków. Na pewno dostrze˝esz rzeczy,
których nigdy wczeÊniej tu nie widzia∏eÊ,
choç chodzisz t´dy co dzieƒ. Zajrzyj w intrygujàcy zau∏ek czy podwórko zawsze mijane w poÊpiechu. A mo˝e dojdê do pracy
innà ni˝ zwykle trasà? Rób zdj´cia temu, co
Ci si´ spodoba, w koƒcu jesteÊ turystà :-).

5

– Zmieƒ swój jad∏ospis na wakacyjny.
Lekkostrawne dania, ch∏odniki, du˝o
warzyw i owoców – niech na Twoim talerzu
tak˝e zagoÊci lato! To temat rzeka, który
tutaj tylko sygnalizujemy. Konkretne przepisy znajdziecie w internecie (wpisujàc
w wyszukiwark´ np. „dania na lato”, „potrawy na lato”, „wakacyjne menu” czy podobne zapytania) i w wakacyjnych wydaniach kulinarnych pism.

6

2

– Kiedy tak chodzisz, skuÊ si´ na gofra czy lody, mijajàc pachnàce karmelem stoisko. Na wakacjach byÊ tak pewnie
zrobi∏, a przecie˝ jesteÊ na mentalnych wakacjach w czasie tej swojej krótkiej podró˝y
z pracy do domu.

– Grillowane dania tak˝e potrafià byç
lekkie (kie∏bas´ zastàp rybà, t∏ustà
karkówk´ – delikatnym kurczakiem, grilluj
warzywa), a zaproszenie znajomych czy sàsiadów na grilla to kolejny ze smaczków
wakacji i wcale nie musisz z tym czekaç do
weekendu! Niech ten wspólny grill b´dzie
alternatywà dla obiadokolacji w czterech
Êcianach, w których jeszcze si´ nasiedzisz
przez jesienno-zimowe miesiàce.

3

7

– Zajrzyj na portale piszàce o tym, co
dzieje si´ w Warszawie (nasza strona
www.wiadomoscisasiedzkie.pl jest jednym
z nich :-) ), i na ile Ci czas pozwala, chodê
na popo∏udniowe wydarzenia plenerowe
i potaƒcówki pod go∏ym niebem. Spotkania, imprezy i spektakle na Êwie˝ym powietrzu to w∏aÊnie smak wakacji, a miasto,
w którym ˝yjesz, nie jest do tego gorsze ni˝
wakacyjne kurorty, trzeba tylko zmieniç jego postrzeganie.

4

– S∏uchaj muzyki, która kojarzy Ci si´
z wakacjami. Nawet jeÊli sà to ma∏o
ambitne „summer hits”, ale wprawiajà Ci´
w pla˝owy nastrój. Swojà drogà na stronie 12 w „Qlturce” podpowiadamy par´
takich muzycznych skojarzeƒ.

– Wyluzuj :-). OczywiÊcie nie sugeruj´
lenienia si´ w pracy czy zaniedbywania
obowiàzków. Ale zwolnij tempo. UÊwiadom
sobie, ˝e nie wszystko „musisz”, na pewno
jest par´ rzeczy, które mo˝na sobie odpuÊciç
albo które nie sà tak pilne, jak Ci si´ wydaje.
My tylko ˝yjemy w kulturze presji i poÊpiechu, wyÊrubowanych wymagaƒ i wysoko
postawionej poprzeczki. Ju˝ niemal˝e nawykowo robimy wszystko szybko, mocno, intensywnie i najlepiej, jak potrafimy. Wakacje
sà po to, aby daç sobie d∏u˝szà chwil´ oddechu, wi´c daj go sobie. Czy Êwiat si´ zawali,
jeÊli – przyk∏adowo – na letnie miesiàce rozluênisz treningowy re˝im i zamiast 5 treningów tygodniowo b´dziesz dba∏ o bycie
wysportowanym tylko 3 razy w tygodniu?

10

– Ciesz si´ latem – po prostu!
UÊmiechnij si´ do s∏oƒca, poczuj zapach lata w powietrzu, pos∏uchaj g∏osu przyrody, poopalaj si´ w przydomowym ogródku.
Nawet jeÊli tegoroczne lato szykuje dla nas
ma∏o s∏onecznych dni, wykorzystaj ka˝dy
z nich, zanim nastanà s∏oty i ch∏ody.
Powy˝sze propozycje z pozoru wydajà si´
oczywistoÊciami, ale diabe∏ tkwi w szczegó∏ach. Te same rzeczy mo˝esz robiç z poczuciem tkwienia w Warszawie, odliczajàc dni
do wyczekiwanego wyjazdu, ale te˝ mo˝esz uwierzyç w to, co sugeruje tytu∏ – ˝e
wakacje to stan umys∏u. I kiedy spróbujesz
to te˝ poczuç – stosujàc powy˝sze rady albo na swój w∏asny sposób – sp´dzisz wyjàtkowe lato w mieÊcie, po którym poczujesz si´ jak po wakacjach.

– T´ rad´ s∏yszysz pewnie wsz´dzie, ale
czy jà stosujesz? Ruch na Êwie˝ym powietrzu! Rower, rolki, badminton, frisbee, si∏ownia plenerowa, street workout, slackline,
siatkówka, nordic walking, spacer po lesie...
Namów rodzin´, przyjació∏ czy sàsiadów na
wspólnà plenerowà aktywnoÊç, a poczujecie
Udanego wypoczynku w naszej pi´knej
si´ jak na wakacjach! Subiektywnie zach´Warszawie!
cam do bardziej rekreacyjnego ni˝ sportowego potraktowania tych zaj´ç, a wi´c nie z naHanna Kowalska
stawieniem na wyniki (np. w biegach,
www.B-DENTAL.com.pl
które mamy praktycznie co weekend
w stolicy), ale na dobrà zabaw´! Przecie˝ na wakacjach
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
si´ odpoczywa :-).

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Wojciech Bzd´ga

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 22.07.2015 i 26.08.2015
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* szczegóły w salonie
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Istniejemy dla Was
od 1967 r.

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

LEKCJE
NOWE KO

okularów
necznych
przeciwsło

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kàcik seniora
Goràcy czerwiec w UTW Weso∏a
Imprezy, wycieczki,
pikniki – ci´˝kie jest
˝ycie emeryta
6.06.2015 – tysiàce studentów ze wszystkich
warszawskich UTW spotka∏o si´ na Torze WyÊcigów Konnych S∏u˝ewiec.
To uroczyste zakoƒczenie
roku akademickiego pod patronatem prezydentowej Anny Komorowskiej po∏àczone jest
z piknikiem i konkursem kapeluszy. W tym
roku 3 miejsce zdoby∏a nasza barwna kole˝anka Maryla Surawska. GoÊciem specjalnym by∏a Maryla Rodowicz, która jak zwykle porwa∏a t∏umy do wspólnej zabawy.
Z zaprzyjaênionym biurem podró˝y wyruszyliÊmy szlakiem grodów nadwiÊlaƒskich.
ByliÊmy w Zakroczymiu, Czerwiƒsku nad
Wis∏à. W P∏ocku spacerowaliÊmy z przewodnikiem i zwiedziliÊmy muzeum secesji. WczeÊniej, pod koniec maja, byliÊmy na dwudniowej wycieczce na Roztoczu. Przewodnik
i szef biura podró˝y pan Piotr od lat zabiera
nas do wyjàtkowych miejsc w Polsce. Zawsze
Êwietnie przygotowany dzieli si´ z nami swojà wiedzà i du˝ym poczuciem humoru.
12.06.2015 – udzieliliÊmy absolutorium
Zarzàdowi UTW Weso∏a za rok 2014 i zag∏osowaliÊmy nad zmianà statutu.
14.06.2015 – w ODT POGODNA odby∏o
si´ uroczyste zakoƒczenie roku akademickiego naszego UTW z udzia∏em pos∏ów Ligii Krajewskiej i Micha∏a Szczerby. Pamiàtkowe dyplomy otrzymali wolontariusze,
którzy ca∏y rok zaanga˝owani byli w ró˝ne
formy organizacji roku akademickiego.
UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u Niebieskie Migda∏y, który zaprezentowa∏ przeboje Agnieszki Osieckiej. Cz´Êç artystycznà
zamknà∏ nasz damski chórek UTW pod ba-

tutà Aleksandry Obertyn. Skromny pocz´stunek pozwoli∏ pobyç jeszcze chwil´ ze sobà i powspominaç mijajàcy rok. W imieniu
wszystkich s∏uchaczy pozwol´ sobie z∏o˝yç
wielkie podzi´kowania dla ca∏ego Zarzàdu
UTW. Bez Was nie by∏oby nas!

Teatr w Przedszkolu Pod D´bami
Jak co roku w Przedszkolu Pod D´bami
z okazji Dnia Dziecka wystawiona zosta∏a

bajka w re˝yserii Agnieszki Ptak-Ma∏ek.
DwadzieÊcioro dwoje rodziców przygotowa∏o pi´kne stroje, w których zaprezentowa∏o si´ przed swoimi pociechami. By∏ zatem Czerwony Kapturek, wilk, smok, gajowy, czarownica, krasnale, Ânie˝ka,
Dratewka, królewna itd. Na widowni
oprócz dzieci i personelu mo˝na by∏o zobaczyç burmistrza dzielnicy Edwarda K∏osa

i naczelnika Wydzia∏u OÊwiaty w Weso∏ej
Renat´ Mroczkowskà. Niektórzy rodzice
posiadajàcy kilkoro dzieci wyst´powali ju˝
po raz szósty. Wszystkie bajki z mora∏em
jak zwykle koƒczy∏y si´ dobrze.
Zapraszamy za rok.
Gra˝yna Weber

Laureatka z Weso∏ej w ogólnowarszawskim
konkursie dla seniorów
W dniu 12.06.2015 odby∏a si´ IV edycja konkursu „Seniorzy majà talent”. Impreza organizowana jest przy wspó∏pracy dzielnic Warszawy:
Bia∏o∏´ki, Bielan, ÂródmieÊcia, Ursynowa, Weso∏ej, ˚oliborza. W tegorocznym konkursie z dzielnicy Weso∏a wzi´∏y udzia∏ nast´pujàce osoby:
1. Pani El˝bieta Medyƒska – prezentowa∏a obraz
wykonany haftem krzy˝ykowym.
2. Pani Stefania Raczyƒska – prezentowa∏a prace
wykonane szyde∏kiem.
3. Pan Wies∏aw Sawicki – przygotowa∏ obraz
wykonany technikà akwareli.
4. Pan Bogdan Bonawentura Strzemieczny – wystawi∏ wykonanà w drewnie p∏askorzeêb´.

Pierwsze miejsce
w kategorii prac
plastycznych zaj´∏a
Pani El˝bieta Medyƒska, której praca
– obraz Matki Boskiej
z Dzieciàtkiem wykonany haftem krzy˝owym – zachwyci∏a
nie tylko jurorów. Pani El˝bieta jest autorkà
wielu prac, które dotychczas nie by∏y prezentowane tak licznej publicznoÊci. Gratulujemy
zwyci´stwa!
OPS Weso∏a

REKL AMA

Poszukujemy pracowników stajennych
Zakres obowiàzków doÊç szeroki. OczywiÊcie uczciwe zatrudnienie, uczciwe wynagrodzenie, ubezpieczenie, ZUS. JeÊli Ty nie jesteÊ zainteresowany
przeka˝ innym. Trudna ale spokojna praca czeka.

Informacje w biurze, pod nr tel. 22 773 36 07
OÊrodek Stara Mi∏osna, ul. Szkolna 14

Warszawa-Weso∏a, ul. JEèDZIECKA 21 F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
przedszkolekubus@op.pl, www.przedszkolekubus.pl
Przedszkole za darmo przez ca∏y rok szkolny wraz z wy˝ywieniem i zaj´ciami dodatkowymi.
Realizujemy projekt unijny z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla dzieci, które nie uczestniczy∏y
w wychowaniu przedszkolnym, dla rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.
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Szanujmy i piel´gnujmy pi´kne polskie tradycje!
Dzieƒ Matki jak wi´kszoÊç Êwiàt europejskich ma swoje korzenie w staro˝ytnoÊci
– wywodzi si´ z kultu greckiej Rei i rzymskiej Kybele. Na Starym Kontynencie Êwi´to to mia∏o swój renesans w XVI wieku na
wyspach, gdzie zacz´to obchodziç Mothering Sunday. W Stanach Zjednoczonych
i w Polsce obecnoÊç Dnia Matki w kalendarzu datuje si´ od 1914 roku.
26 maja przypada polskie Êwi´to, które jest
doskona∏à okazjà, by okazaç naszym Mamom,
jak bardzo sà dla nas wa˝ne. Wspó∏czesne
matki oprócz macierzyƒstwa rozwijajà si´ intelektualnie, realizujà swoje pasje zawodowe,
a niejednokrotnie wybitne talenty.

W dniu 20 maja 2015 r. z inicjatywy Pani
Prezes dzielnicowego PKPS w Weso∏ej Heleny
Kaêmierczak zosta∏o zorganizowane integracyjne spotkanie z okazji Âwi´ta Matki. UroczystoÊç odby∏a si´ w kawiarni „Zakàtek” w Weso∏ej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku. Na spotkanie
przybyli zaproszeni goÊcie z Urz´du Dzielnicy
Weso∏a, mi´dzy nimi Pan Burmistrz Edward
K∏os, Naczelnik Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych
i Lokalowych Pan Piotr Zieliƒski, i wiele zaproszonych Mam oraz osób towarzyszàcych.

Po powitaniu wszystkich przez Panià Prezes
Helen´ Kaêmierczak i z∏o˝eniu ˝yczeƒ wszystkim Mamom zabra∏ g∏os Pan Burmistrz Edward
K∏os, tak˝e sk∏adajàc obecnym na sali Mamom
najlepsze ˝yczenia: zdrowia i pomyÊlnoÊci
w rodzinach. Pan Burmistrz podkreÊli∏ te˝ tradycje i istot´ Âwi´ta Matki – jak scalanie rodziny, rozumienie rodziny, wspieranie rodziny,
wybaczanie i kochanie dzieci i wspó∏ma∏˝onka.
Podsumowaniem ˝yczeƒ dla Mam zawartych
w s∏owach Pani Prezes oraz Pana Burmistrza
niech b´dzie pi´kna poezja Marii Terlikowskiej:

I na szcz´Êcie dalekie skromny dar
Bia∏y r´cznik mi da∏aÊ, wyszywany przez Ciebie
I barwny jak kwiat.
Gdy mi smutno i êle, id´ w leÊnà g´stwin´.
W szumie d´bów i drzew wspominam
dawne dni.
Na zwalonym przez burz´ starym pniu.
Barwny r´cznik rozwin´ –
Wtedy wraca Twa mi∏oÊç matczyna
I szcz´Êcie i ∏zy.

Gdybym móg∏ Mamo tobym pami´ta∏,
˝eby Ci przynieÊç w Dniu Twego Âwi´ta
kawa∏ek ∏àki pachnàcej majem,
z piosenkà skowronka i krzykiem czajek,
t´cz´ wiosennà po pierwszej burzy,
kuku∏k´, która mi∏oÊç, szcz´Êcie, pomyÊlnoÊç wró˝y.
Nast´pnie Panowie Burmistrz i Naczelnik
wr´czyli ka˝dej Mamie ró˝´ i czekoladk´.
W drugiej cz´Êci uroczystoÊci odby∏ si´
wspania∏y koncert, w którym wystàpi∏ zespó∏
„Praskie Ma∏mazyje” z Domu Kultury Praga
Pó∏noc – pod kierunkiem artystycznym Pani
Doroty Czajkowskiej, z akompaniamentem
Waldemara Wàsika. Zespó∏ liczy 23 osoby, istnieje od 2009 roku. Na wieloletniej gitarze
gra∏ W∏och – Pan Valentino Cerazino, który
wspó∏pracuje z zespo∏em.
W czasie koncertu us∏yszeliÊmy wiele pi´knych utworów, m.in.: Polonez, Dla Ciebie Mamo, Powróçmy jak za dawnych lat, Czerwone
jab∏uszko, Matczyne r´ce, Baby, Ja si´ boj´ sama spaç, Zimny draƒ, Warszawa da si´ lubiç.
Uwieƒczeniem koncertu by∏a pieÊƒ Matko
moja, która wzbudzi∏a wielkie emocje i ∏zy
w oczach Mam. Oto jej fragment:
Matko moja ja wiem, ile nocy nie przespa∏aÊ.
Kiedy ˝egna∏em nasz dom, aby iÊç w obcy
Êwiat.

Nast´pnie odby∏ si´ pocz´stunek przy sto∏ach
pi´knie zastawionych ciastami, owocami, sokami, kawà i herbatà. Na zakoƒczenie spotkania
Pani Prezes Helena Kaêmierczak serdecznie podzi´kowa∏a za wspania∏y wyst´p zespo∏owi artystycznemu oraz Pani Annie Dro˝d˝ za udost´pnienie i przygotowanie sali. Pan Naczelnik wr´czy∏ s∏odkie upominki zespo∏owi artystycznemu.
UroczystoÊç przebiega∏a w bardzo podnios∏ej i mi∏ej atmosferze. By∏o to naprawd´ pi´kne, pe∏ne wzruszeƒ, niezapomniane Âwi´to
Mam – za co serdecznie dzi´kujemy Urz´dowi
Dzielnicy Weso∏a i Prezes PKPS Helenie Kaêmierczak. Dzi´kujemy te˝ za kultywowanie
pi´knych polskich tradycji i przekazywanie ich
nast´pnym pokoleniom.
Opracowa∏y:
Krystyna Bilbin, Maria Dzi´cio∏

REKL AMA

Pełny zakres usług stomatologicznych
G
G
G

DZIECI
MŁODZIE˚
DOROÂLI

lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

Otwock, ul. Filipowicza 1B
W W W.OPTIMADE NTAL. PL
Terminy umawiane telefonicznie: 690
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

44 78 99
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Okiem coacha

Krótki trening
podnoszenia samooceny
Poczucie w∏asnej wartoÊci to sprawa kluczowa, jeÊli chcemy
czuç si´ osobami spe∏nionymi. Dlatego dziÊ jeszcze
w skrócie o tym, jakimi strategiami mo˝emy si´ wspieraç.
Czym jest poczucie w∏asnej wartoÊci?
Przyst´pujàc do podnoszenia samooceny,
trzeba znaleêç w∏asnà definicj´ i jej si´ trzymaç.
Dla mnie osobiÊcie jest to rodzaj zaufania do
w∏asnej osoby, umiej´tnoÊç takiego budowania
relacji ze Êwiatem, które pozwala nam byç sobà,
szanujàc zarówno siebie, jak i innych.
W stworzeniu w∏asnej definicji pomo˝e nam
refleksja nad ró˝nymi obszarami ˝ycia, w których
dobra samoocena lub jej brak zmieniajà nasz
sposób funkcjonowania.
Kiedy mamy poczucie w∏asnej wartoÊci
■ jesteÊmy w wi´kszym stopniu samowystarczalni i niezale˝ni, poniewa˝ nie potrzebujemy
ciàg∏ej aprobaty innych,
■ staç nas na podejmowanie ryzyka, poniewa˝
jesteÊmy gotowi na sukces, lecz tak˝e uznajemy mo˝liwoÊç pora˝ki,
■ bierzemy pod uwag´ opinie innych osób na
nasz temat, ale nie czujemy si´ przez nie lepsi
ani gorsi,
■ mo˝na powiedzieç tak˝e, ˝e mamy w sobie wewn´trzny spokój, wynikajàcy z poczucia bezpieczeƒstwa, a ono wynika z zaufania do siebie,
■ ˝yjemy w oczekiwaniu pozytywnych rozwiàzaƒ.
Kiedy brakuje nam poczucia bezpieczeƒstwa,
jest odwrotnie
■ nie czujemy si´ samodzielni, cz´sto potrzebujemy, aby ktoÊ inny bra∏ za nas odpowiedzialnoÊç,
■ wycofujemy si´ z wielu korzystnych sytuacji
w obawie przed niepowodzeniem,
■ sukces cz´sto przyjmujemy nieufnie, pytajàc –
czy on naprawd´ mi si´ nale˝y?,
■ jesteÊmy bardzo wra˝liwi na ocen´ i opini´ innych ludzi, bardzo prze˝ywamy, jeÊli sà niepochlebne,
■ nasze poczucie bezpieczeƒstwa jest cz´sto
nadwàtlone,
■ ˝yjemy w wi´kszym stopniu defensywnie, nastawiajàc si´ na obron´.
Dla osób pragnàcych coÊ zmieniç w swoim ˝yciu istotne jest dopisanie w∏asnych „postulatów”.
Co Ty tracisz, a co móg∏byÊ zyskaç, podnoszàc
swojà samoocen´.

Samoocena i nasze relacje
OczywiÊcie warto jeszcze dodaç, ˝e jakoÊç naszych relacji w ogromnym stopniu zale˝y od samooceny.
■ Kiedy myÊl´ o sobie dobrze, szukam osoby,
z którà b´d´ szcz´Êliwa, szcz´Êliwy.
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■

Kiedy nie czuj´ si´ warta mi∏oÊci, próbuj´
uszcz´Êliwiaç kogoÊ w nadziei, ˝e ten ktoÊ
w rewan˝u uszcz´Êliwi mnie. Niestety dzia∏ania obliczone na efekt nie sà autentyczne.
Kiedy myÊl´ o sobie dobrze, kieruj´ si´ potrzebami mojego serca i szukam kogoÊ, kto mnie
pokocha z wzajemnoÊcià.
Kiedy mam niskà samoocen´, w g∏´bi serca
uwa˝am, ˝e osoba, która mnie odrzuca, jest
kimÊ lepszym ode mnie i zdobycie jej uczucia
podniesie mojà wartoÊç. Dlatego osoby o niskim poczuciu wartoÊci cz´sto odrzucajà mi∏oÊç
i rozglàdajà si´ za osobà niedost´pnà, która
stworzy iluzj´ – „gdy jà zdob´d´, b´d´ kimÊ”.
A teraz konstruktywnie:

Jak podnieÊç samoocen´?
1. Poznanie siebie
Nie uda nam si´ podnieÊç samooceny, jeÊli nie
odpowiemy sobie na kilka podstawowych pytaƒ.
Oto one:
■ Kim jestem?
■ Co jest dla mnie wa˝ne w ˝yciu?
■ Jaka jest moja misja, czyli co chc´ daç od siebie innym ludziom, Êwiatu.
■ Co chc´ po sobie zostawiç?
■ Jakie sà moje dà˝enia?
■ Czego w swoim ˝yciu nie chc´? Mo˝e niektóre
z tych aspektów rzeczywistoÊci sà w nim obecne.
Odpowiedz sobie na te pytania.
A potem wypisz 10 cech charakteru, tak˝e wyglàdu – z których jesteÊ dumny!

sz´ powiedzieç sobie, po czym poznam, ˝e mam
poczucie w∏asnej wartoÊci. Na przyk∏ad po tym, ˝e:
■ zachowuj´ si´ swobodnie wÊród ludzi, Êmiej´
si´, nawiàzuje kontakty, opowiadam anegdoty,
■ na spotkaniach jestem wyluzowany, otwarty itp.,
■ zabieram g∏os w pracy na wa˝nym zebraniu.
Potem w wizualizacji oglàdam siebie jak na
filmie w danej sytuacji – starajàc si´ dostrzec jak
najwi´cej detali, a tak˝e poczuç te emocje, które
mówià, ˝e jest dobrze. Jakie to emocje? Zadowolenie, radoÊç, weso∏oÊç itp.
3. Troch´ filozofii, czyli praca z oddechem
i tak zwana Praktyka ObecnoÊci
O co w tym chodzi? O to, abyÊmy nauczyli si´
czuç wewn´trznà prawd´ i oddzielaç jà od iluzji.
Co jest iluzjà? Jest ona tym, co tworzy nasze
ego. Na przyk∏ad to, ˝e presti˝, wyglàd, poziom
˝ycia, a nawet czyjaÊ mi∏oÊç sprawià, ˝e staniemy
si´ kimÊ lepszym. To, ˝e musimy si´ staraç, by nas
kochano, ceniono... I tak dalej, i tak dalej...
JeÊli nawet to wydaje si´ banalne i ma∏o odkrywcze, wi´kszoÊç z nas myÊli i ˝yje wed∏ug takich zasad...
Praktyka ObecnoÊci jest zbli˝ona do technik medytacyjnych, ale nie jest nimi. To szeroki temat, chc´
Wam go dziÊ tylko zasygnalizowaç i zaproponowaç
çwiczenie zwane samoobserwacjà. Najlepiej robiç
je na stojàco z nogami rozstawionymi na szerokoÊç
bioder, r´kami opuszczonymi wzd∏u˝ cia∏a.
Zamknij oczy i weê 5 g∏´bokich Êwiadomych
oddechów. Niech wdech b´dzie energiczny,
a wydech zrelaksowany. Nie rób przerw pomi´dzy wdechem i wydechem i odwrotnie.
Nast´pnie, przez oko∏o 10–15 sekund, bàdê
obecny z ka˝dà myÊlà, która si´ pojawia. Zauwa˝
jà, a jeÊli poczujesz, ˝e odp∏ywasz wraz z sekwencjami swoich myÊli, tak˝e to zauwa˝ i wróç do bycia obecnym. JeÊli zaÊ stwierdzisz, ˝e o niczym nie
myÊlisz, to znaczy, ˝e... myÊlisz w∏aÊnie o tym.
Weê ponownie g∏´boki oddech.
A teraz zauwa˝ emocj´, którà czujesz, lub nastrój, w którym teraz jesteÊ. Przez ok. 10–15 sek.
bàdê Êwiadomie obecny z tym, co czujesz. Je˝eli
niczego nie czujesz, bàdê obecny z tym „nic”.
Znowu weê g∏´boki oddech, po czym bàdê
Êwiadomie obecny ze swoim cia∏em. Rozpoczynajàc od palców u stóp, powoli przeskanuj ca∏e
cia∏o, a˝ po czubek g∏owy, przez ok. 10–15 sekund. Powoli zakoƒcz çwiczenie.
Samoobserwacje warto robiç 2–3 razy w ciàgu
dnia. Zajmuje to najwy˝ej dwie minuty, czyli ∏àcznie
szeÊç minut bycia obecnym ze sobà. To niewiele.
Gdy praktykujemy samoobserwacj´, znacznie
∏atwiej przychodzi nam kontakt ze sobà, a to
prowadzi do poczucia wewn´trznej mocy.
˚ycz´ Wam dobrych rezultatów,

2. Inny kierunek to techniki wizualizacyjne
Odkrycia neurobiologii i fizyki kwantowej sprawiajà, ˝e rozumiemy teraz, jak dzia∏a wizualizacja.
Ka˝da nasza myÊl, jakà „produkujemy”, to fizyczna
aktywnoÊç pewnego obszaru w naszym mózgu,
a sà nià impulsy elektryczne. AktywnoÊç ta powstaje nie tylko w momencie, gdy doÊwiadczamy rzeczywistoÊci, ale równie˝ wtedy, gdy tylko wyobra˝amy sobie t´ rzeczywistoÊç (wydarzenie, sytuacj´).
Co to oznacza? ˚e nasz mózg praktycznie nie rozró˝nia rzeczywistego doÊwiadczenia od wyobra˝enia. Dlatego wyobra˝anie sobie pozytywnych
Joanna Godecka, lifecoach
doÊwiadczeƒ dzia∏a
niczym realny trening.
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
Wa˝ne jest jednak,
abyÊmy robili to
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
w sposób konkretny.
poczucie własnej wartości
life coach,
Bo jeÊli powiem sobie
odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
„mam wysokà samoocen´”, to jak mog´ jà
501 715 646 w godz. 10-20
poprawa relacji
sobie wyobraziç? Mu-
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Praska Mi∏oÊç
Mi∏oÊç nie polega na tym,
aby wzajemnie sobie si´ przyglàdaç,
lecz aby patrzeç razem
w tym samym kierunku
Antoine de Saint-Exupéry
– Ma∏y Ksià˝´

Na pewnym praskim podwórku znów
s∏ychaç by∏o ostrà awantur´. Albert przystanà∏ i nas∏uchiwa∏ przez chwil´. Tak jak
si´ spodziewa∏, g∏osy dochodzi∏y z pierwszego pi´tra od jego sàsiadów. Byli ze sobà ju˝ z 10 lat i stale si´ k∏ócili. Jednak
tym razem spór wydawa∏ si´ jeszcze
ostrzejszy ni˝ zwykle. S∏owa, które dolatywa∏y do uszu Alberta, jakoÊ szczególnie
go niepokoi∏y. CoÊ poruszy∏o si´ niespokojnie w jego sercu i postanowi∏ tym razem zareagowaç. Kiedy wspina∏ si´ po
obdrapanej klatce schodowej, w g∏owie
napr´dce uk∏ada∏ mu si´ plan.
Kiedy stanà∏ przed drzwiami z numerem 4, zastuka∏ mocno. Jednak krzyki ze
Êrodka zag∏uszy∏y jego ko∏atanie. CzynnoÊç musia∏ powtórzyç jeszcze kilkakrotnie, zanim g∏osy wewnàtrz ucich∏y.
Drzwi otworzy∏y si´ na oÊcie˝, ukazujàc
pochmurnà twarz Piotra – wiem, wiem,
jesteÊmy za g∏oÊno – powiedzia∏ zrezygnowanym, zachrypni´tym g∏osem – postaramy si´ byç ciszej – i ju˝ chcia∏ zamknàç drzwi. Jednak Albert nie pozwoli∏ zbyç si´ tak ∏atwo:
– Ale˝ nie o to chodzi – uÊmiechnà∏ si´
do sàsiada – przyszed∏em, bo dramatycznie potrzebuj´ waszej pomocy – wypali∏
wprost i zrobi∏ najbardziej ˝a∏osnà min´,
jaka mu przysz∏a do g∏owy. Piotr spojrza∏
na niego – nie wiadomo czy bardziej zaskoczony czy zmieszany dziwnà sytuacjà.
– Nie zostawiajcie sàsiada w potrzebie
– kontynuowa∏ ˝a∏oÊnie Albert. Wreszcie
w Piotrze zwyk∏a ludzka ˝yczliwoÊç prze∏ama∏a jego opór, przestàpi∏ krok do ty∏u
i wpuÊci∏ goÊcia do Êrodka.
– Bo˝enka, mamy goÊcia – krzyknà∏
w g∏àb mieszkania – herbaty zrób!
Opuchni´ta od p∏aczu twarz gospodyni
wychyli∏a si´ na chwil´ z kuchni. Pomimo
tragicznego wyglàdu, da∏o si´ na niej rozpoznaç wyraz sporego zdziwienia. Usta
poruszy∏y si´ w bezg∏oÊnym „dzieƒ dobry”, po czym ca∏oÊç znikn´∏a za futrynà.
M´˝czyêni usiedli w pokoju przy niskiej ∏awie. Albert stale wpatrywa∏ si´
w pod∏og´, próbujàc starannie dobieraç
s∏owa – przepraszam, ˝e tak nachodz´
nie w por´, ale… – duka∏ powoli – mam
du˝y problem i pomyÊla∏em, ˝e sàsiedzi
mi jakoÊ pomogà.
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– Mów˝e Êmia∏o, panie Albercie – odpowiedzia∏ ju˝ Êmielej gospodarz – jak
b´dziemy mogli, to pomo˝emy.
W tym momencie jego ˝ona wesz∏a do
pokoju, niosàc w r´kach dwie szklanki
w wiklinowych koszyczkach. W Êrodku
spokojnie kr´ci∏y si´ torebeczki taniej
ekspresowej herbaty. Postawi∏a je na ∏awie i ju˝ chcia∏a wychodziç, lecz Albert zatrzyma∏ jà szybko. – B´d´ potrzebowa∏
pomocy obydwojga paƒstwa! – Bo˝enka
stan´∏a w pó∏ kroku i odwróci∏a si´, zerkajàc to na m´˝a, to na sàsiada – oczywiÊcie, jeÊli tylko si´ zgodzicie… – dokoƒczy∏ pokornie goÊç.
Nie mog∏a tak trwaç w nieskoƒczonoÊç,
wi´c po chwili zastanowienia pani domu
usiad∏a na tapczanie u boku swego ma∏˝onka, zachowujàc jednak widoczny dystans.
– No dobrze – Piotr za∏o˝y∏ r´ce na
piersi – powie sàsiad o co chodzi.
Albert ujà∏ szklank´ w obie r´ce i zaczà∏
grzaç sobie d∏onie, wpatrujàc si´ w nabierajàcy bràzowej barwy p∏yn w Êrodku naczynia – jak dobrze paƒstwo wiedzà, mam
chorego synka. Kiedy ja wychodz´ do
pracy, on ca∏ymi dniami le˝y sam w domu. Staram si´ czasami wymyÊliç coÊ, co
go zajmie, ale nie cz´sto mi si´ to udaje,
bo ani czasu za bardzo nie mam, ani pomys∏ów. Za tydzieƒ mój WojtuÊ ma urodziny i pomyÊla∏em sobie, ˝e dobrze by∏oby mu zrobiç jakàÊ niespodziank´. Ale
wiecie paƒstwo, ja ciàgle zapracowany,
stale poza domem, sam nie dam rady.
I pomyÊla∏em, ˝e mo˝e paƒstwo mi pomogà… w koƒcu sàsiedzi i ludzie ˝yczliwi… – tu spojrza∏ b∏agalnie na gospodarzy. Ci z szeroko otwartymi oczami wpatrywali si´ w goÊcia. Potem jak na sygna∏
przenieÊli wzrok na siebie nawzajem. Potem znów na goÊcia.
– No wie pan, panie Albercie, my byÊmy ch´tnie, ale… – zaczà∏ Piotr, szukajàc
jakichÊ s∏ów wymówki, jednak przerwa∏
mu nag∏y wybuch radoÊci – Naprawd´
ch´tnie?! – twarz goÊcia promieniowa∏a
– To cudownie! Nawet paƒstwo nie wiecie, jakie to wa˝ne dla mojego syna! On
ca∏ymi dniami nudzi si´ w tym domu,
nikt do niego nie przychodzi, a tu nagle
taka radoÊç! JesteÊcie anio∏ami!
Dalej sprawy potoczy∏y si´ ju˝ same
– Piotr i Bo˝enka, nie mogàc wykr´ciç si´
z zadania, zacz´li obmyÊlaç, co mo˝na
przygotowaç i co ka˝de z nich mo˝e zrobiç. Gospodyni oczywiÊcie podj´∏a si´
kwestii kulinarnych, bo co to za urodziny
bez tortu i sa∏atki jarzynowej!... M´˝czyêni postanowili skupiç si´ na dekoracjach
i sprawie rozrywek.

Ca∏y tydzieƒ minà∏ im na planowaniu
i przygotowaniach. Mieszkaƒcy podwórka, przechodzili pod ich blokiem z dziwnym uczuciem zaniepokojenia, bo czuli,
˝e coÊ nie gra, ale nie mogli po∏apaç si´
co… Dopiero pod koniec tygodnia, ktoÊ
zauwa˝y∏, ˝e na osiedlu zrobi∏o si´ jakoÊ
ciszej, bo nie s∏ychaç k∏ótni tego ma∏˝eƒstwa spod czwórki.
Albert z radoÊcià patrzy∏, jak jego plan
dzia∏a – ma∏˝eƒstwo dotàd sk∏ócone, teraz zacz´∏o dzia∏aç razem. I okaza∏o si´,
˝e potrafià si´ dogadywaç bez podnoszenia g∏osu. Par´ razy pojawi∏y si´ sytuacje
konfliktowe, ale jedno spojrzenie na cierpiàcego ch∏opca uspokaja∏o atmosfer´.
Urodziny odby∏y si´ z wielkà pompà
i oprócz organizatorów pojawili si´ na
nich tak˝e inni sàsiedzi. By∏ tort i prezenty, no i oczywiÊcie sa∏atka jarzynowa.
Jednak po kilku dniach emocje opad∏y,
a podwórko znów zacz´∏y rozdzieraç niepokojàce krzyki z pierwszego pi´tra. Ale
Albert mia∏ ju˝ gotowy plan.
Kiedy pewnego dnia Piotr jak co dzieƒ
wraca∏ z pracy, ujrza∏ sàsiada z do∏u szalejàcego przed blokiem ze szpadlem. Co
dziwniejsze, obok pochylona kr´ci∏a si´
jego w∏asna ˝ona – Bo˝enka.
– Dobry – zagadnà∏ przekrzywiajàc na
bok g∏ow´ i odchylajàc do ty∏u kaszkiet.
– Ano dobry sàsiedzie! – z promienistym uÊmiechem przywita∏ go Albert – jak
tam w robocie?
– A, nijak. Ale widz´ za to, ˝e u was
doÊç ciekawie – skinà∏ g∏owà w stron´
skwerku trawy i grzebiàcej w nim kobiety.
– Taaa – jeszcze szerzej uÊmiechnà∏ si´
Albert – wiesz sàsiedzie, pomyÊla∏em, ˝e
jak ten mój WojtuÊ tak ca∏y dzieƒ siedzi
w domu i gapi si´ w okno, to warto, ˝eby
chocia˝ mia∏ jakiÊ ∏adniejszy widok. A ˝e
jest tu troch´ miejsca, to mo˝na by zrobiç
niczego sobie ogródek. No i paƒska ma∏˝onka (wspania∏a kobieta) zaoferowa∏a si´
pomóc. A mo˝e i sàsiad zechcia∏by si´
przy∏àczyç, bo para takich silnych ràk na
pewno by si´ przyda∏a.
Piotr ju˝ chcia∏ wymruczeç coÊ o zm´czeniu i ca∏ym dniu w robocie, ale ubieg∏a
go Bo˝enka – to˝ to leƒ, tak w pracy jak
w domu. Na pewno si´ nie zgodzi!
– i wróci∏a do swojego dziabania motykà.
Piotr poczerwienia∏ jak ceg∏y ich kamienicy. Ju˝ mia∏ poinformowaç wszystkich wokó∏, kto w tej rodzinie jest prawdziwym obibokiem, ale w tym momencie
dojrza∏ wyglàdajàcà zza szyby znajomà
twarz chorego ch∏opca. St∏umi∏ wi´c
w ustach przekleƒstwo, pochwyci∏ trzymany przez Alberta szpadel i ca∏à swojà
frustracj´ w∏o˝y∏ w przekopywanie ziemi.
I tak praca nad ogrodem sz∏a powoli
do przodu. Ka˝dà wolnà chwil´ poÊwi´cali bàdê to na planowanie, bàdê na saNr 171 / Lipiec – Sierpieƒ 2015
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dzenie i piel´gnacj´ roÊlin. I chocia˝
ogródek by∏ skromny, to prezentowa∏ si´
pi´knie, a inni lokatorzy z ch´cià zatrzymywali si´, aby podziwiaç ten ma∏y miejscowy cud. A w∏aÊciwie dwa cuda. Bo
drugim by∏a dwutygodniowa zgoda pomi´dzy ma∏˝onkami.
Pod koniec prac Albert ba∏ si´ troch´
tego, co nastàpi, jednak sposobnoÊç
nadarzy∏a si´ sama – w pracy zaproponowano mu wyjazd na miesi´cznà delegacj´
– oczywiÊcie dobrze p∏atnà. W takich sytuacjach zwykle odmawia∏, bo choç pieniàdze bardzo by si´ im w domu przyda∏y, to nie mia∏ przecie˝ z kim zostawiç
Wojtka. Teraz jednak by∏o inaczej.
Kiedy przedstawia∏ sytuacj´ sàsiadom
z góry, nastawia∏ si´ na spory opór. ObmyÊla∏ nawet specjalne wybiegi i argumenty, aby ich przekonaç. Jak˝e by∏
zdziwiony, kiedy zaraz po us∏yszeniu
proÊby, para spojrza∏a krótko na siebie
i niemal równoczeÊnie powiedzia∏a
„tak”. Przez chwil´ siedzia∏ oniemia∏y
z ∏y˝eczkà do po∏owy zanurzonà w herbacie, po czym poderwa∏ si´ i oboje serdecznie uÊciska∏.
Na miesiàc Bo˝enka i Piotr przeprowadzili si´ na parter, aby móc zajmowaç si´
ch∏opcem ca∏odobowo. Zaglàdali do swojego mieszkania tylko po to, aby zabraç

jakieÊ potrzebne rzeczy. Przez ca∏y ten
czas troskliwie doglàdali Wojtka, karmili
go, podawali lekarstwa, rozmawiali,
a m∏ody ch∏opiec stopniowo podbija∏ ich
serca. Przez ca∏y miesiàc na podwórku
nie da∏o si´ ani razu s∏yszeç ich k∏ótni.
Nawet sàsiedzi, nie mogàc wyjÊç z podziwu, przystawali pod oknami kamienicy
i potrzàsali g∏owami z niedowierzaniem.
Kiedy zbli˝a∏ si´ czas powrotu Alberta,
ma∏˝onkowie jakoÊ posmutnieli. Czuli, ˝e
dzieje si´ z nimi coÊ dobrego, nawet jeÊli
nie potrafili tego nazwaç, i bali si´, ˝e za
chwil´ to utracà.
Kiedy wi´c ojciec Wojtusia przekroczy∏
próg domu, powitali go doÊç ch∏odno,
jak jakàÊ nieprzyjemnà koniecznoÊç.
– CoÊcie tacy smutni? – zagadnà∏ sàsiadów.
– Nie wiem. JakoÊ tak dziwnie – odpowiedzia∏ spuszczajàc wzrok Piotr. Bo˝enka przybli˝y∏a si´ do m´˝a i, co by∏o zadziwiajàce, wtuli∏a mu si´ w rami´!
– Ha – zawo∏a∏ Albert – Ciesz´ si´, widzàc
waszà przemian´! Zawsze wiedzia∏em, ˝e
si´ kochacie. Brakowa∏o wam po prostu celu, który by was ∏àczy∏. DostaliÊcie cel
i wszystko si´ pouk∏ada∏o jak nale˝y.
– No tak – zacz´∏a nieÊmia∏o Bo˝enka
– ale teraz ty nam ten cel odbierzesz.
I wszystko znowu b´dzie po staremu

– jeszcze mocniej wtuli∏a si´ w m´˝owe
rami´, a jej oczy nape∏ni∏y si´ ∏zami.
– Wcale nie musi tak byç, droga sàsiadko. A to ma∏o jest celów na Êwiecie? – m´˝czyzna podszed∏ do okna i zastuka∏ w szyb´. Ma∏˝onkowie wyjrzeli na zewnàtrz.
Przed domem sta∏a ma∏a gromadka umorusanych dzieci ulicy. Zawsze pe∏no si´ ich
kr´ci∏o po Pradze i ma∏o kto si´ nimi interesowa∏ – brudne, obdarte i chude, ˝e a˝
ciarki przechodzà. Albert widocznie pozbiera∏ ich w drodze powrotnej.
– Umiecie si´ opiekowaç dzieçmi, czego dowodem mój syn. A i serca do tego
wam nie brakuje, co pokazaliÊcie wyraênie. Tam macie ca∏e stadko celów! ˚ycia
wam nie starczy, aby si´ wszystkimi zajàç
– uÊmiechnà∏ si´ szeroko i serdecznie
uÊciska∏ swoich sàsiadów.
I odtàd ˝ycie na ich podwórku zmieni∏o si´ nie do poznania.
Co prawda nie zrobi∏o si´ ciszej.
Ale za to okrzyki gniewu zosta∏y na sta∏e wyparte przez g∏oÊny, dzieci´cy Êmiech.
ks. Bart∏omiej Kopeç
Wi´cej opowiadaƒ ks. Bartka
znajdà Paƒstwo na naszej stronie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
w dziale „Artyku∏u”.

REKL AMA

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

tel.

662 822 340

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

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

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

Pierwszy miesiàc gratis

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Piknik rodzinny w SP 353
13 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr
353 odby∏ si´ Piknik Rodzinny pod has∏em
„MyÊl-Badaj-Odkrywaj”. Jak co roku przygotowaliÊmy wiele atrakcji. W strefie nauki rozpoznawaliÊmy ró˝ne przedmioty za pomocà zmys∏ów. OglàdaliÊmy ciekawe preparaty pod mikroskopem i przez lup´. Uk∏adaliÊmy puzzle
matematyczne i tangramy. GraliÊmy w gry logiczne oraz szachy. BadaliÊmy przewodnictwo
pràdu w owocach. WykonaliÊmy kolorowe
gniotki z balonów i màki ziemniaczanej. RobiliÊmy wulkany i rozpalaliÊmy zimne ognie pod
wodà. Du˝e wra˝enie zrobi∏ na uczniach eksperyment z samozap∏onem.
W kàciku kreatywnym dziewczynki tworzy∏y
z koralików wisiorki i bransoletki. D∏ugie kolejki
ustawia∏y si´ przy stanowiskach zaplatania warkoczyków oraz malowania buziek. Warsztaty
gry na b´bnach przyciàga∏y uwag´ du˝ych i ma∏ych. Aby wygraç w kole fortuny atrakcyjne nagrody, trzeba by∏o mieç nie tylko szcz´Êcie, ale
i wiedz´. Na ˝àdnych sportowych wra˝eƒ czeka-

∏y: boisko do pi∏ki no˝nej, sto∏y do tenisa, Êcianka wspinaczkowa oraz pokazy judo, karate, aikido i szermierki.
Na scenie najwi´kszym entuzjazmem widzów
cieszy∏ si´ wyst´p naszego szkolnego zespo∏u
rockowego. PublicznoÊç wraz z wykonawcami
Êpiewa∏a piosenki i goràco oklaskiwa∏a ka˝dy
utwór. Wszystkim bardzo podoba∏y si´ popisy

uczniów ze spo∏ecznej szko∏y muzycznej, a tak˝e
maluszków z klasy 0b. Oprócz koncertu piosenki
angielskiej oglàdaliÊmy pokazy taƒca Êwietlicowych pszczó∏ek.
O tym, ˝e ratowanie jest dziecinnie proste,
przekonywali nas trzecioklasiÊci, którzy wszystkich ch´tnych uczyli udzielania pierwszej pomocy.
Dziewczynki ze szkolnego ko∏a wolontariatu
sprzedawa∏y r´kodzie∏o, aby zebraç pieniàdze dla
ci´˝ko chorych dzieci.
Zainteresowaniem ch∏opców i ich ojców cieszy∏y si´ pojazdy stra˝y po˝arnej, policji, terenówki oraz hummer. Uwag´ uczestników pikniku
przyku∏ pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Kawiarenka zaÊ
przyciàga∏a goÊci zapachem wypieków, aromatem pra˝onej kukurydzy i grillowanych kie∏basek.
To oczywiÊcie nie wszystkie atrakcje, jakie
przygotowaliÊmy dla uczestników tego szkolnego i rodzinnego Êwi´ta. Dzi´kujemy tym, którzy
przyczynili si´ do organizacji imprezy. Zapraszamy w przysz∏ym roku. Mamy nadziej´, ˝e z niecierpliwoÊcià b´dziecie czekali na kolejnà edycj´.
Agnieszka Reszczyƒska-Urban

Odwiedzi∏ nas Skipper :-)
W Szkole Podstawowej nr 172 mia∏a miejsce
niezwyk∏a wizyta. GoÊciliÊmy bardzo ciekawà
i osobliwà postaç. By∏ nià pan Grzegorz Pawlak,
aktor teatralny, lektor, re˝yser i aktor g∏osowy.
Najbardziej rozpoznawalny dla dzieci jest g∏os
pana Grzegorza, to g∏os pingwina Skippera
z filmu i serialu o tym samym tytule „Pingwiny
z Madagaskaru” oraz filmu „Madagaskar”. Pan
Grzegorz Pawlak u˝ycza∏ g∏osu, czyli dubbingowa∏, wielu postaciom z filmów dla dzieci, by∏y
to m.in. Muppety, Kot w Butach, Smurfy, Kung
Fu Panda czy Tygrysek w filmie „KubuÊ Puchatek i przyjaciele”. Re˝yserowa∏ równie˝ m.in.

polskà wersj´ j´zykowà filmu „Toy Story”. Pan Grzegorz Pawlak jest te˝ „g∏osem” telewizji POLSAT.
„Skipper” z „Pingwinów
z Madagaskaru” opowiada∏
nam o pracy przy filmach dla
dzieci, dubbingach, re˝yserowaniu oraz o pracy w teatrze. Na koniec dzieci podzi´kowa∏y panu Grzegorzowi i otrzyma∏y od niego prezent – autograf.
Dzi´kujemy panu Sieczczyƒskiemu (prywatnie
tata Stasia z kl. III a) za zorganizowanie spotkania,

w którym mog∏y uczestniczyç dzieci z grupy popo∏udniowej (kl. I, II i III).
Barbara ˚bikowska
wych. kl. IIIa

Ciekawostki z przedszkola abc
W naszym przedszkolu czerwiec minà∏ intensywnie. Odby∏ si´ uroczysty Piknik Rodzinny,
podczas którego dzieci oficjalnie przywita∏y wakacje, a nasze wrzeÊniowe pierwszaki po˝egna∏y si´ z przedszkolem. A˝ ∏ezka w oku si´ kr´ci∏a... ale tylko przez chwil´, bo przecie˝ gór´
wzi´∏a dobra zabawa i mnóstwo atrakcji przygotowanych dla dzieci i ich rodziców.
MieliÊmy równie˝ szans´ podziwiaç wyst´p

pi´knych tancerek z naszego ko∏a baletowego.
Dziewczynki zachwyca∏y gracjà, delikatnoÊcià
oraz pi´knymi profesjonalnymi strojami. Dumne
mamy i tatusiowie ukradkiem ocierali ∏zy wzruszenia. Wszyscy byliÊmy pod wielkim wra˝eniem wyst´pów. Teraz ju˝ wszyscy czekajà na lato i wakacje!!! Oj, b´dzie si´ dzia∏o ☺.
Anna Sadomska
Dwuj´zyczne Przedszkole abc

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

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

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wyjazd do Centrum Zarzàdzania Kryzysowego
We wtorek 19 maja 2015 roku w ramach wyjazdów pokoleniowych organizowanych przez Panià
Helen´ Kaêmierczak (Prezes Polskiego Komitetu
Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej) uczniowie klas
II i III z Gimnazjum nr 120 wraz z Panià Ewà Florczuk
i Panià Iwonà Kardyna∏ uczestniczyli w wycieczce do
Centrum Zarzàdzania Kryzysowego w Warszawie.
Krótka podró˝ autokarem przebieg∏a bardzo
szybko i spokojnie. Wszyscy byliÊmy ciekawi i zastanawialiÊmy si´, co mo˝emy zobaczyç na miejscu.
Zwiedzanie poprzedzi∏ wyk∏ad i prezentacja,
w których to zosta∏y omówione cele i zadania tej
instytucji. Nast´pnie zaprowadzono nas do sali
konferencyjnej, gdzie czeka∏ na nas Pan Naczelnik, który opowiedzia∏ nam o swojej pracy. DowiedzieliÊmy si´, ˝e to w∏aÊnie w tym miejscu
odbierane sà telefony od osób, które dzwonià
pod numer 112. ObejrzeliÊmy dwa kilkuminutowe filmy, pokazujàce codziennà prac´ zespo∏u.

WieÊci z SP 173
Jak co roku Êwietnie bawiliÊmy si´ na szkolnym pikniku rodzinnym. Pogoda by∏a wspania∏a,
a zainteresowanie piknikiem ogromne. Ci, którzy
nas odwiedzili, nie mogli narzekaç na brak atrakcji. By∏o planetarium „Astropark”, helioskop, miasteczko zabaw sportowych, logicznych, plastycznych, eksperymentów, prezentacja finalistów projektu „Mam
Talent”, wyst´p pani Agnieszki
Âwistak, pokazy spadochronowe, kula sferyczna, pokaz aikido, pokaz techniki w∏adania
mieczem samurajskim, wymiana ksià˝ek, robotyka, kawiarenka, autobus krwiodawstwa
i wiele innych. Bardzo dzi´kujemy wszystkim, którzy tego dnia
oddali krew. Paƒstwa szlachetna postawa ratuje ˝ycie innym
osobom! Ch´tnych do oddania
krwi by∏o tak wielu (rodzice, nauczyciele, ksiàdz, stra˝acy), ˝e
nie wszyscy zdà˝yli w tym dniu
jà oddaç. W przysz∏ym roku akcja zostanie powtórzona.
Wymiana ksià˝ek okaza∏a si´
bardzo trafionym pomys∏em.
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MogliÊmy si´ przekonaç, jak bardzo istotna jest
w sytuacji kryzysowej wspó∏praca wszystkich zespo∏ów ratowniczych: policji, pogotowia, stra˝y
po˝arnej i stra˝y miejskiej. By∏ to bardzo pouczajàcy film. OtrzymaliÊmy broszurki informujàce
nas o tym, jak nale˝y post´powaç w ró˝nych
trudnych i zagra˝ajàcych ˝yciu sytuacjach.
Ostatnim etapem wycieczki by∏o zwiedzanie
budynku. Najwi´ksze wra˝enie wywar∏a na nas
sala, w której na Êcianie znajdowa∏y si´ du˝e telewizory, a w nich mogliÊmy zobaczyç, co dzieje
si´ w Warszawie, w ró˝nych jej punktach.
Wycieczka by∏a bardzo ciekawa. Wiemy ju˝, jak
funkcjonuje miejsce, które odwiedziliÊmy. Mo˝emy
czuç si´ bezpiecznie, chodzàc po stolicy naszego
kraju, bo jesteÊmy pewni, ˝e wielu ludzi dba o porzàdek i spokój w Warszawie.
Ewa Dudzik
uczennica klasy IIb

Wiele osób przynios∏o ksià˝ki,
które nie sà im ju˝ potrzebne,
i wzi´∏o takie, które chcà przeczytaç. Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia „Perspektywa”
przeprowadzi∏a w naszej szkole
warsztaty edukacyjno-naukowe z elementami doradztwa
zawodowego o nazwie „Po co
komu wiedzieç, czy pingwinom
marznà stopy?”. Uczniowie zapoznali si´ ze specjalistycznymi
zawodami i koniecznymi do ich
wykonywania naukami Êcis∏ymi, takimi jak matematyka, przyroda, chemia.
Klasy szóste wyjecha∏y do Anglii na warsztaty
edukacyjno-j´zykowe. Dzieci dotar∏y do wielu
ciekawych miejsc i wykonywa∏y ciekawe zadania
pog∏´biajàce znajomoÊç j´zyka angielskiego.
W naszej szkole odby∏ si´ happening Entropia
S∏owa poÊwi´cony setnej rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Uczniowie klas 4–6 zgroma-

dzili si´ na sali gimnastycznej, gdzie wys∏uchali
monta˝u s∏owno-muzycznego przygotowanego
przez uczniów pod kierunkiem p. Magdy Nowaszewskiej oraz s. Danieli. Uczniowie przedstawili biografi´ ksi´dza Jana i zaprezentowali jego
wiersze. Wys∏uchaliÊmy tak˝e muzycznych interpretacji wierszy nagranych przez zespó∏ Ychtis.
Zach´camy do czytania poezji ks. Jana od Biedronki nie tylko dzieci, ale tak˝e doros∏ych.
13 czerwca odby∏o si´ w Wilanowie uroczyste
rozdanie nagród w Miejskim Konkursie Ekologicznym. Konkursy sà elementem Miejskiego Programu Edukacji Ekologicznej, w którym uczestniczymy od wielu lat. Ola Izydorczyk zdoby∏a nagrod´
w konkursie literackim o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Dodatkowà atrakcjà by∏o zwiedzanie pi´knego parku w Wilanowie z przewodnikami. A poniewa˝ wakacje tu˝-tu˝ – ˝yczymy
wspania∏ego, bezpiecznego wypoczynku.
W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej
Bernadetta Gierczycka

REKL AMA
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Wydarzenia w SP 174
Czerwiec obfitowa∏ w naszej szkole w wiele ciekawych wydarzeƒ.
Dnia 15 czerwca uczniowie i nauczyciele wzi´li udzia∏ w uroczystoÊci
nadania certyfikatów „Varsavianistyczna szko∏a” za zaanga˝owanie
w popularyzowaniu wiedzy na temat Warszawy. Dzi´ki uczestnictwu w programie dzieci mog∏y poznaç miasto wielowymiarowo, od historii zaczynajàc, na marzeniach koƒczàc. Jako wyró˝niajàca si´ placówka mieliÊmy mo˝liwoÊç zaprezentowania programu artystycznego w wykonaniu naszych
uczniów pt. „Moja Warszawa”.
W czerwcu odby∏ si´ ju˝ po raz czwarty dzielnicowy konkurs j´zyka angielskiego „I Can Do It!”. Tym razem motywem przewodnim by∏a Australia.
SpoÊród pi´tnastu uczestników wy∏oniona zosta∏a trójka finalistów: I miejsce
zdoby∏a Matylda Elson (SP 174), II miejsce – Miko∏aj Próchniak (SSP 12),
a miejsce III – Dobros∏awa Mazurek (SSP 12). Zwyci´zcom gratulujemy!
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje przeprowadzona 16 czerwca akcja charytatywna na rzecz naszego ucznia W∏adka, który zmaga si´ z ci´˝kà
chorobà. Wychowawcy i Rodzice oddzia∏u przedszkolnego zorganizowali
program, podczas którego m.in. odby∏o si´ przedstawienie teatralne Rodziców pt. „Wró˝ki”, wyst´py
artystyczne dzieci, pokaz
turnieju rycerskiego w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Excalibur oraz s∏odki pocz´stunek z domowymi ciastami i ciasteczkami.
Do akcji przy∏àczy∏a si´ ca∏a szkolna spo∏ecznoÊç,
mieszkaƒcy osiedla oraz
koÊció∏ pw. Êw. Jana Paw∏a II. Akcja zosta∏a przeprowadzona pod patronatem Fundacji Dzieciom
„Zdà˝yç z Pomocà”, której podopiecznym jest
W∏adek. Dzi´ki zaanga˝owaniu tylu osób uda∏o si´ zebraç kwot´
5224,44 z∏. To nie pierwsza akcja charytatywna, w której szko∏a bierze
udzia∏, ale po raz pierwszy w zmaganiu si´ z chorobà mieliÊmy mo˝liwoÊç
wesprzeç finansowo naszego ucznia. Bardzo cieszy nas, ˝e wiele osób, tak
zwyczajnie, z potrzeby serca chcia∏o w∏àczyç si´ do akcji. Wiemy, ˝e wsparcie finansowe to nie wszystko, i robimy, co w naszej mocy, aby codzienne
˝ycie naszego ucznia by∏o „zwyczajne”, a otoczenie sprzyjajàce realizacji jego potrzeb. Wszystkim bardzo dzi´kujemy!

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
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

Marzena Delak

Tekst sponsorowany

WAKACJE W „BU¸HACZKU”
Zbli˝ajà si´ wakacje. Niepubliczne przedszkole artystyczno-j´zykowe
„Bu∏haczek” z oddzia∏em ˝∏obkowym przygotowa∏o specjalnà ofert´. Dzieci
wraz z bu∏haczkowà lokomotywà b´dà zwiedzaç kontynenty. B´dzie mo˝na
poznaç tradycje i zwyczaje rdzennych mieszkaƒców, dania charakterystyczne dla poszczególnych cz´Êci Êwiata, które dzieci b´dà mia∏y okazj´ przygotowaç. Nie zabraknie tak˝e muzyki, taƒców, lokalnych legend oraz egzotycznych instrumentów, które przybli˝à dzieciom wybrane kraje. Zaj´cia plastyczne podsumujà zdobytà wiedz´.
Poznanie zabaw charakterystycznych dla innych krajów poka˝e, ˝e bez wzgl´du
na narodowoÊç czy kolor skóry dzieci na ca∏ym Êwiecie bawià si´ bardzo podobnie.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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OG¸OSZENIA DROBNE

„HORTUS”
tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl

Tel. 660-769-211

KSI¢GOWOÂå – PE¸NY ZAKRES

HYDRAULIK

US¸UGI OGRODNICZE

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

◗ SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE BLIèNIACZEJ
–1/2 BLIèNIAKA, WESO¸A CENTRUM. Bardzo dobra lokalizacja. 782 202 380.
◗ 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.
◗ Sprzedam okno z drzewa tekowego o wymiarach
112x115 wys. Telefon: 505-329-323.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Firma sprzàtajàca – sprzàtanie biur, mieszkaƒ, pranie tapicerki i dywanów. Rachunki. tel. 505 28 77
81, www.firmasprzatajaca-warszawa.pl

MAL ARZ

+ DZIA¸KA 293 m2
STAN DEWELOPERSKI.

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

Tel. 695-622-848

Tel. 608 48 36 50.

260
14
8

8

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

113

263

DACHY

NADZORY BUDOWLANE
604 618 397

17
4

501 14 14 40

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

199

tel. 5O7 097 028

US¸UGI KRAWIECKIE

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

196

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

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

NAPRAWA KOMINÓW
MYCIE OKIEN I DACHÓW
93

Tel. 22 773 33 77

114

DROBNE REMONTY I NAPRAWY

SPRZÑTANIE
STRYCHÓW I PIWNIC
503 065 403

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

606 808 358 www.polinie.pl
UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

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

245

Z¸OTA RÑCZKA

SPRZEDA˚, MONTA˚

Kierownik budowy, opinie
techiczne, przeglàdy okresowe,
odbiory mieszkaƒ i domów

3

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

115

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 503-759-763.

259

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

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

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

28

29

NA DZIA¸CE 291 m2

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

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

www.dogadajciesie.pl

SPRZEDAM 1/2 BLIèNIAKA

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

Tel. 22 773 33 77

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

ZaGRAJ NA GITARZE

Tel. 22 773 33 77

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

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA, PARKINGI

48

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

SPRZÑTANIE, KOPANIE, KOSZENIE, OPRYSKI,
PRZYCINANIE, ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI
504 090 050

tel.: 692 905 352

160

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

SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

Tel. 601 262 086.

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

506 173 607

www.geostar.waw.pl

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

503 065 403

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

SERWIS FRANCUSKI
Tel. 22 783 38 38

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

13
4

◗ Zlec´ sprzàtanie co dwa tygodnie 4 godz., oboj´tny
dzieƒ i godziny. Tel. 22 773 12 16, 698 712 215.
◗ Ogródek dzia∏kowy 450 m2 w Wawrze odstàpi´,
tel. 722264478
◗ Zlec´ prasowanie koszul. Kontakt – 601 05 32 62,
po godzinie 19-ej.
◗ Firma sprzàtajàca przejmujàca nowe obiekty handlowe w Piasecznie i Warszawie zatrudni osoby
do utrzymania czystoÊci. Konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne grafiki i du˝y wybór miejsc pracy w Twojej okolicy. Do∏àcz do nas i pracuj
w atrakcyjnych warunkach od zaraz! Warszawa:
661 991 477, 661 992 707, 661 991 506; Piaseczno: 661 991 457, 661 991 573.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 55 m2, Stara Mi∏osna
osiedle Akacjowa, parter z ogródkiem, miejsce gara˝owe. Tel. 600 150 845.
◗ J¢ZYK POLSKI – maturzyÊci, gimnazjaliÊci, szóstoklasiÊci!!!! Przygotowanie do egzaminów, uzupe∏nianie braków, pisanie, testy, lektury!! NAUCZ¢
KA˚DEGO!! Weso∏a i on-line, tel. 22 773 40 87.

– TANIO I SOLIDNIE –

Licencja Min.Fin. 43690/2010

503-759-762

36

13
7

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

23
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Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç 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.

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

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

tel. 694-747-213
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Licencja nr 51

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

601 355 130

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

97 m2 – 565 tys. PLN

Rezerwując już dziś,
możesz dostać 5% rabatu

oddzwoni´

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

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

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

www.ulicamotylkowa.pl
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