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Szansa
na Veturilo
w Weso∏ej?
PopularnoÊç ró˝nych
form aktywnoÊci fizycznej
w ostatnich latach uleg∏a
ogromnemu wzrostowi.
Polacy biegajà, chodzà
z kijkami, uprawiajà triathlon, ale przede wszystkim je˝d˝à na rowerze.
Ju˝ nie tylko rekreacyjnie,
w weekendy czy wakacje, ale coraz cz´Êciej
traktujà rower jako doskona∏y Êrodek komunikacji w zat∏oczonej i zakorkowanej Warszawie.
Z roku na rok zwi´ksza si´ znaczàco liczba rowerzystów, co pokazujà coroczne badania zlecane przez Urzàd Miasta, a liczba wypo˝yczeƒ
w systemie Veturilo przekroczy∏a znaczàco
4 miliony. Sieç rowerów Veturilo dost´pna jest
obecnie w 15 dzielnicach, ale niestety nie w Weso∏ej. A szkoda, gdy˝ w naszej dzielnicy miejsc
do jazdy na rowerze jest naprawd´ sporo.
Wspania∏e Êcie˝ki w lasach i ulice bez nadmiaru samochodów gwarantujà bezpiecznà jazd´.
W przysz∏ym roku koƒczy si´ umowa z operatorem sieci Veturilo, firmà Nextbike, i Zarzàd Transportu Miejskiego przygotowuje si´
w∏aÊnie do og∏oszenia nowego przetargu na
wybór operatora systemu. Wst´pem do przetargu jest opracowanie koncepcji funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego po

Fot. Hanna Kowalska

2016 r. Koncepcja owa opracowana ma zostaç
w oparciu o spotkania z mieszkaƒcami poszczególnych dzielnic, którzy odpowiedzà na
pytania odnoÊnie do po pierwsze dotychczasowego funkcjonowania systemu, po drugie planowanej funkcjonalnoÊci technicznej i po trzecie – a dla nas najistotniejsze – umiejscowienia
stacji. Jako mieszkaƒcy Weso∏ej b´dziemy mogli w dniu 6 paêdziernika na spotkaniu naszego obszaru (Praga-Po∏udnie, Wawer, Rembertów, Weso∏a) zg∏osiç swoje uwagi. Nie znamy
jeszcze miejsca ani godziny spotkania, ale informacja taka na pewno pojawi si´ na stronie
internetowej WiadomoÊci Sàsiedzkich. Swoje

uwagi b´dzie mo˝na równie˝ przes∏aç mailem
(rowery@um.warszawa.pl) lub pocztà na adres ZTM.
Bardzo zach´cam wszystkich do udzia∏u
w tych konsultacjach i przesy∏ania swoich
wniosków. Niech Weso∏a nie b´dzie jedynà
dzielnicà, w której w 2017 roku zabraknie systemu Veturilo. Mo˝e dzi´ki obecnoÊci tego
systemu liczba kilometrów Êcie˝ek rowerowych w naszej dzielnicy ulegnie znaczàcemu
zwi´kszeniu. Tym bardziej, ˝e wkrótce Weso∏a zostanie po∏àczona z systemem Êcie˝ek rowerowych w Warszawie.
Anna Ksi´˝opolska

Czym jest Warszawski Ring?

fragmentem ma byç planowany przez Weso∏à odcinek Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW).
Przebieg zrealizowanych i planowanych po∏àczeƒ drogowych najlepiej obrazuje za∏àczona do
artyku∏u mapka (3 str.).
Za∏o˝enie by∏o takie, ˝e wszystkie drogi ekspresowe, w tym autostrada A2, dochodzà do
ringu i za jego poÊrednictwem ∏àczà si´, omijajàc
centrum Warszawy i umo˝liwiajàc ∏atwy przejazd w dowolnie wybranym kierunku. Dodatkowo, ring ma stanowiç wygodne i szybkie po∏àczenie pomi´dzy dzielnicami Warszawy, znów
z pomini´ciem zat∏oczonego centrum.
Przez ostatnie kilka lat sukcesywnie realizowane by∏y kolejne fragmenty ringu. Obecnie ruszy∏a
realizacja najwa˝niejszego i najtrudniejszego
w budowie (ze wzgl´du na tunel na Ursynowie

Od kilku tygodni spora cz´Êç Weso∏ej ˝yje planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zbudowania przez Weso∏à Wschodniej
Obwodnicy Warszawy. Jedni jej chcà, inni akceptujà w zale˝noÊci od
przebiegu, jeszcze inni sà absolutnie przeciw. Zanim si´ zag∏´bimy
w t´ dyskusj´, warto spojrzeç szerzej na to, czym ma byç WOW i co to
jest Warszawski Ring, którego jest cz´Êcià.
Na schemacie istniejàcych w latach 90. po∏àczeƒ
warszawskiego w´z∏a transportowego od razu rzuca∏ si´ w oczy ich gwiaêdzisty uk∏ad. Chcàc przejechaç przez Warszaw´, zawsze trzeba by∏o wjechaç
do Centrum. Stàd koncepcja obwiedzenia miasta
trzema „ringami”, u∏atwiajàcymi komunikacj´ zarówno tranzytowà, jak i wewn´trznà. Najbardziej
wewn´trzny ring mia∏a stanowiç obwodnica Êród-

miejska. Drugi z ringów mia∏ stanowiç obwodnic´
ekspresowà, zaÊ trzeci obwodnic´ tranzytowà.
Ostatecznie poprzez przesuni´cie przebiegu
autostrady A2 bli˝ej Warszawy rol´ obwodnicy
tranzytowej przejà∏ po∏udniowy odcinek ringu
ekspresowego, zwany Po∏udniowà Obwodnicà
Warszawy (POW). Pomiƒmy obwodnic´ Êródmiejskà, bo dla nas ma ona niewielkie znaczenie,
i zajmijmy si´ obwodnicà ekspresowà, bo to jej

cd. na 3 str.
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Szynka w kotle gotowana
cena za kilogram
Stół Polski

99

3

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca września 2015 r. lub do wyczerpania zapasów
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Płatki
kukurydziane
Corn Flakes

Dżem Łowicz
truskawkowy
niskosłodzony

250 g
Nestle

280 g
Agros Nova

Coca Cola
1,5 l
Coca-Cola

Masło extra
Łaciate
200 g
Mlekpol

11

9

1 szt.

79

9

1 szt.

Herbata Lipton
expresowa
25 tor.
Unilever

29

3

1 szt.

Kawa Jacobs
Kronung

Woda
Żywiec Zdrój
gazowana,
niegazowana

Ser żółty Gouda

250 g
Mondelez

500 ml
Żywiec Zdrój

cena za kilogram
OSM Olecko

4
1
1

9

1 kg
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zaprasza
dorosłych, młodzie˝ i dzieci na

JAZDY REKREACYJNE
ORAZ NA NAUK¢ JAZDY KONNEJ
Wspaniałe tereny, własne konie,
cierpliwi, doÊwiadczeni instruktorzy...

Zapraszamy ju˝ dziÊ!

Zadzwoƒ i umów si´:

tel.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

508 508 455
1
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Z prac Rady Dzielnicy
XIII sesja Rady Dzielnicy
odby∏a si´ 27 sierpnia. Rada
zapozna∏a si´ na niej z informacjà z wykonania bud˝etu za pierwszà po∏ow´
bie˝àcego roku. Informacja
zosta∏a przyj´ta praktycznie
bez uwag czy zastrze˝eƒ.
W kolejnych punktach Rada
pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet korekt i zmian do
tegorocznego bud˝etu. Wi´kszoÊç z nich dotyczy∏a
przesuni´ç Êrodków inwestycyjnych, np. wygospodarowania drobnych kwot na zlecenie prac projektowych na potrzeby niektórych zadaƒ wynikajàcych z przysz∏orocznego bud˝etu partycypacyjnego
(oÊwietlenie ul. Dworkowej oraz remont boiska na
Pl. Wojska Polskiego). By∏y te˝ zmiany w prognozie
finansowej na rok 2016, dzi´ki którym jeszcze
w tym roku b´dzie mo˝na wy∏oniç wykonawców
budowy ul. Cieplarnianej (od GoÊciƒca do kana∏ku)
i Jod∏owej (dojazd do nowej przychodni pedia-

trycznej). Majà to byç zadania dwuletnie, z za∏o˝eniem,
˝e wi´kszoÊç prac budowlanych zostanie wykonana jeszcze w tym roku, zaÊ
zagospodarowanie terenu i rozliczenie nastàpi
w roku przysz∏ym. Uda∏o si´ tak˝e wygospodarowaç po 50 tys. z∏ dla biblioteki publicznej na zakup ksià˝ek i dla Domu Kultury na zagospodarowanie terenu przed OÊrodkiem oraz 70 tys. na
dokoƒczenie mini˝∏obka przy ul. Akacjowej.
Nast´pnie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt uchwa∏y precyzujàcy tryb, w jaki rady dzielnic
mogà wyst´powaç do Rady Warszawy z inicjatywami podejmowania uchwa∏. Dwa kolejne punkty
dotyczy∏y powo∏ania Rady Seniorów naszej dzielnicy oraz zmian w statucie M∏odzie˝owej Rady
Dzielnicy. Wybory do tych gremiów, b´dàcych opiniotwórczymi organami dzielnicy, odb´dà si´
w najbli˝szym czasie wg trybu okreÊlonego w ich
statutach. Zainteresowanych odsy∏am do strony
Urz´du Dzielnicy, gdzie mo˝na si´ z nimi zapoznaç.
Na koniec sesji Rada przyj´∏a protokó∏ z kontroli Komisji Rewizyjnej i zapozna∏a si´ z informacjami o stopniu zaawansowania robót inwestycyj-

Zwyci´skie projekty w ramach
bud˝etu partycypacyjnego 2016
W drugiej edycji bud˝etu partycypacyjnego
w naszej dzielnicy mieszkaƒcy swoimi g∏osami
wybrali do realizacji 5 projektów z obszaru ogólnodzielnicowego i 8 w osiedlach. Weso∏a by∏a
najaktywniejszà warszawskà dzielnicà w g∏osowaniu – zag∏osowa∏o a˝ 17,3% mieszkaƒców.
Drugi w rankingu by∏ Mokotów z liczbà g∏osujàcych osób 13,9%.
SpoÊród projektów ogólnodzielnicowych zrealizowane zostanà:
■ Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wojska Polskiego – 1147 g∏osów, koszt 276 750 z∏,
■ Zielony Punkt Kontrolny – mapy do orientacji
sportowej i sta∏e punkty kontrolne w lasach
Weso∏ej – 775 g∏osów, koszt 56 500 z∏,
■ „Ksià˝ki bez ograniczeƒ” – 718 g∏osów, koszt
10 100 z∏,
■ Doposa˝enie lodowiska: Pingwiny do nauki
jazdy i ∏y˝wy – 645 g∏osów, koszt 13 000 z∏,

■

Spotkania ze sztukà Jerzego Nowosielskiego
w koÊciele w Weso∏ej – zwiedzanie – 510 g∏osów, koszt 3500 z∏.

W obszarze Weso∏a-Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka wygra∏y dwa projekty:
■ Doposa˝enie placu zabaw na osiedlu Wola
Grzybowska – 462 g∏osy, koszt 34 605 z∏,
■ Nauka j´zyka angielskiego – 334 g∏osy, koszt
7400 z∏.
Na osiedlu Plac Wojska Polskiego ma powstaç
jeden projekt:
■ Zagospodarowanie fragmentu osiedla – EKO
MIASTO – 48 g∏osów, koszt 23 950 z∏.
Obszar Stara Mi∏osna 1 zyska dwa projekty:
■ Doposa˝enie placu zabaw – linarium przy ulicy Jana Paw∏a II w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie
– 433 g∏osy, koszt 33 200 z∏,
■ Punkt AktywnoÊci Otwartej – 349 g∏osów,
koszt 11 000 z∏.

nych i remontów placówek oÊwiatowych, o przygotowaniu oÊwiaty do nowego roku szkolnego,
o kosztach i êród∏ach finansowania Pikniku Weso∏a, o pracy Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym.
W punkcie dot. przygotowania oÊwiaty do nowego roku szkolnego zwraca∏em uwag´ na coraz
powa˝niejszy problem przeludnienia w szko∏ach
podstawowych naszej dzielnicy, szczególnie
w osiedlu Stara Mi∏osna, gdzie szko∏y musia∏y
wprowadziç dwuzmianowoÊç nauczania. Zarzàd
Dzielnicy zapowiedzia∏ prace nad zmniejszeniem
tego problemu, w szczególnoÊci prowadzone sà
prace koncepcyjne nad rozbudowà szko∏y nr 173.
Rozwa˝one b´dà te˝ dzia∏ania nad ograniczeniem
zjawiska fikcyjnego meldowania dzieci mieszkajàcych w sàsiednich gminach tylko w celu zapewnienia im miejsc w naszych placówkach.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na 17 wrzeÊnia br. na godz. 14.00. Porzàdek obrad b´dzie dost´pny w Internecie na 7 dni przed
sesjà. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Obszar Stara Mi∏osna 2 tak˝e dwa:
■ OÊwietlenie ulicy Dworkowej – 405 g∏osów,
koszt 64 000 z∏,
■ Âwiàteczny Maraton Filmowy – 190 g∏osów,
koszt 16 800 z∏.
Zielona wybra∏a jeden projekt:
■ Sport dla wszystkich – 200 godzin z rakietà
w d∏oni – poznaj tajemnice badmintona – 362
g∏osy, koszt 42 175 z∏.
Sumaryczny koszt realizacji wszystkich zwyci´skich projektów w Weso∏ej wyniesie 592 980 z∏.
W tej edycji bud˝etu partycypacyjnego zag∏osowa∏o ∏àcznie ponad 172 395 warszawiaków, z czego 59% stanowi∏y kobiety, a 41%
m´˝czyêni. Zdecydowana wi´kszoÊç osób zag∏osowa∏a przez Internet (nap∏yn´∏o 101 553
kart interaktywnych i 70 842 kart papierowych). Najliczniej reprezentowanà grupà wiekowà by∏a grupa 25–34 lata i tu˝ po niej 35–44
lata. Najmniej g∏osujàcych stanowi∏y osoby
w wieku 19–24 lata. W naszej dzielnicy zag∏osowa∏o 4159 osób.
Hanna Kowalska

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
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W ho∏dzie bohaterom Powstania Warszawskiego
Dzieƒ 1 sierpnia jest szczególnym dniem
w polskim kalendarzu, obchodzimy wtedy rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego.
W tym roku min´∏o 71 lat od tego wydarzenia,
które zakoƒczy∏o si´ kl´skà Warszawy i ca∏ej Polski. Walki trwa∏y 63 dni. Straty po stronie polskiej to 18 tys. zabitych i ok. 25 tys. rannych ˝o∏nierzy, oraz ok. 120–200 tys. ofiar spoÊród ludnoÊci cywilnej. WÊród zabitych by∏o du˝o
m∏odzie˝y, w tym ogromna wi´kszoÊç m∏odej
warszawskiej inteligencji. Upadek Powstania
zapoczàtkowa∏ praktycznie kolejny zabór ojczyzny przez sowieckiego okupanta i kolejne dziesiàtki lat sowieckiej niewoli.

Warta harcerzy przy pomniku ˚o∏nierzy AK –
dh J´drek Dyl (po lewej) i m∏. Krzysztof ˚arkowski

Czym jest Warszawski Ring?
(cd. z I str. ok∏adki)
i most na WiÊle) fragmentu POW. Wy∏oniono
tak˝e wykonawców drogi S17 (na Lublin), której
fragment od przeci´cia z POW do w´z∏a
Zakr´t (w Weso∏ej) stanowi wschodni
fragment ringu. Do „domkni´cia” pozostaje jedynie liczàcy ok. 19 km odcinek pomi´dzy w´z∏em Zakr´t a w´z∏em Drewnica (w Markach).
Odcinek ten b´dzie realizowany na
koƒcu nie bez powodu. Na mapie wyraênie widaç, ˝e w zakresie prowadzenia ruchu tranzytowego ma on najmniejsze znaczenie. WiekszoÊç
ruchu wschód-zachód idàcego
z kierunku Lublina przejmie
POW. Z kolei tranzyt z kierunku
Bia∏egostoku tak jak obecnie
b´dzie podà˝a∏ Trasà Toruƒskà
do autostrady A2. Otwarcie autostrady A1 (do Gdaƒska) ju˝ w tej chwili
przenios∏o wi´kszoÊç tranzytu
z po∏udnia na pó∏noc na co prawda d∏u˝sze, ale za to wygodniejsze
i szybsze po∏àczenie autostradowe
przez ¸ódê, i dalej w∏aÊnie na A1. Tak wi´c WOW
w wi´kszym stopniu b´dzie pe∏ni∏o rol´ wewn´trznej obwodnicy ekspresowej ni˝ tranzytowej. Jednak dla funkcjonowania ca∏ego systemu
transportowego stolicy jego domkni´cie jest niezb´dne, stàd determinacja GDDKiA, aby go realiwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

W dniu 1 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00 w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa przy ul.
Borkowskiej 1 na osiedlu Stara Mi∏osna odby∏a
si´ uroczysta Msza Âwi´ta z oprawà s∏owno-muzycznà w wykonaniu Karoliny Kostrzewy, absolwentki Gimnazjum nr 119. UroczystoÊç poÊwi´cona by∏a pami´ci bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o odzyskanie
niepodleg∏oÊci i przywrócenie dawnych granic
Polski. M∏oda artystka dysponujàca przejmujàcym, mocnym g∏osem o intrygujàcej barwie zaÊpiewa∏a w sposób poruszajàcy nast´pujàce
utwory: „Warszawskie dzieci”, „Warszawo ma”
oraz „Dziewczyno z granatem w r´ce”. Na zakoƒczenie uroczystoÊci zosta∏y z∏o˝one wiàzanki
pod kamieniem poÊwi´conym pami´ci ˚o∏nierzy
Armii Krajowej III Plutonu V Kompanii „D´by”
i Harcerzy „Szarych Szeregów” Rój Wierna Rzeka
z terenu Starej Mi∏osny. W ho∏dzie bohaterom
Powstania Warszawskiego wiàzanki z∏o˝yli:
- w imieniu Mieszkaƒców, Rady i Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy: radni dzielnicy
Weso∏a oraz Pan Edward K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, i Pan Krzysztof Kacprzak, Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a,
- w imieniu Powstaƒców, swoim poleg∏ym kole˝ankom i kolegom, uczestnicy Powstania Warszawskiego Pani Izabela Ruli wraz z m´˝em
Panem Romanem Zawadzkim,

zowaç, tym bardziej ˝e Polska otrzyma∏a olbrzymie dotacje m.in. i na t´ inwestycj´ z funduszy UE.
Zwracam tak˝e uwag´, ˝e nadzieje na odsuni´cie WOW dalej na wschód, z pomini´ciem Weso∏ej,
sà zupe∏nie p∏onne. Za∏àczona mapka jest zbyt niedok∏adna, ale wystarczy spojrzeç na dowolnà innà,

dok∏adniejszà map´ i poszukaç metody po∏àczenia
w´z∏a Zakr´t z w´z∏em Drewnica. Trzeba by si´ odsunàç z WOW klika kilometrów na wschód, jej przebieg by∏by kilkanaÊcie kilometrów d∏u˝szy, a co za
tym idzie, obwodnica zupe∏nie nie spe∏nia∏aby roli,
jakà ma w ca∏ym uk∏adzie komunikacyjnym pe∏niç.

Paƒstwo Izabela Ruli i Roman Zawadzki

- w imieniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej ze Starej Mi∏osny Pan Zbigniew Mikos, Prezes OSP
Stara Mi∏osna, i Pan Grzegorz Szczepaniak,
Naczelnik OSP Stara Mi∏osna,
- w imieniu Policji z Weso∏ej Pan Karol Dolny,
aspirant sztabowy z Komisariatu Policji Warszawa-Weso∏a,
- w imieniu Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej pwd. Jakub Matyas, dru˝ynowy 44 WDH-y
„Stanica”.
Organizatorami uroczystoÊci byli Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a oraz Ksiàdz Krzysztof Cyliƒski,
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Przed nami jeszcze kilka miesi´cy, zanim RDOÂ
rozpatrzy wniosek GDDKiA o wydanie decyzji Êrodowiskowej. Czekajà nas konsultacje spo∏eczne,
zapewne goràce dyskusje i spory. Bo liczna grupa
mieszkaƒców jest przeciw, wielu osób przebieg
WOW w ogóle nie dotyczy, liczne grono jest „za”
byle nie „tym wariantem”, równie du˝o chcia∏oby
jak najszybszej budowy (szczególnie Stara Mi∏osna, która WOW w postaci zat∏oczonego Traktu
Brzeskiego ma na co dzieƒ). Dobrze by by∏o, aby
toczàce si´ dyskusje mia∏y charakter merytoryczny, bez niepotrzebnej i nic nie wnoszàcej demagogii. Bo WOW zbudujà lub nie zbudujà
(choç osobiÊcie uwa˝am, ˝e przed tà inwestycjà ju˝ teraz nie uciekniemy),
ale wi´kszoÊç z nas nadal b´dzie tu mieszkaç. Dobrze by
by∏o, abyÊmy po tym wszystkim nadal potrafili ze sobà rozmawiaç. Aby ta droga, która podzieli nasz teren, nie podzieli∏a
tak˝e naszych znajomoÊci i przyjaêni, bo nie jest tego warta.
W poprzednim numerze WS
przedstawiliÊmy opinie przeciwników przebiegu WOW wariantem „zielonym”. Na nast´pnych stronach przedstawiamy obecnie inne opinie, pokazujàce mnogoÊç poglàdów na spraw´.
Nawet nie próbuj´ przesàdzaç, jakie w tej sprawie zdanie ma wi´kszoÊç mieszkaƒców Weso∏ej,
bo bez rzetelnych, powszechnych konsultacji
w tej trudnej sprawie nikt uczciwie powiedzieç
tego nie jest w stanie.
Marcin J´drzejewski
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Liga Ochrony Przyrody Ko∏o Weso∏a:

WRZEÂNIOWE SPOTKANIA

Obwodnica poza dzielnicà

„BEZPIECZNE OSIEDLE”

LOP Ko∏o Weso∏a za jedyny racjonalny wybór dla 140 tys. samochodów w tranzycie
dziennie uwa˝a drog´ poza Weso∏à. Taki wariant, zwany „samorzàdowym”, zosta∏
opracowany wiele lat temu, warto do niego wróciç. Sà i inne propozycje.

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:

Jako Ko∏o LOP Weso∏a za niedopuszczalne
uwa˝amy wmawianie nam przez GDDKiA i inne
instytucje, ˝e np. jest osiem wariantów przebiegu WOW, podczas gdy w rzeczywistoÊci jest jeden z niewielkimi odchyleniami. Tak˝e twierdzenie, ˝e wariant preferowany obecnie – „zielony”
jest jedynym mo˝liwym przebiegiem dla WOW
przez Weso∏à i ˝e przejdzie „skrajem miejscowoÊci i przez tereny ca∏kowicie niezamieszka∏e”,
rozmija si´ z rzeczywistoÊcià. Te tereny niezamieszka∏e to nasze Êrodowisko, las rozdzielajàcy
g´sto zamieszka∏e ulice z kilkoma tysiàcami ludzi
w cz´Êci Weso∏ej-Centrum, Groszówki i Zielonej.
Ów „teren niezamieszka∏y” w ocenie GDDKiA
oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – co
dotyczy tak˝e wariantu tzw. „czerwonego” – jest
pe∏en cennych roÊlin, ptactwa oraz migrujàcych
zwierzàt, a tego w swoim Raporcie do RDOÂ nie
zauwa˝a GDDKiA. Ten las jest z nami od ponad
60 lat i dla niego tworzono ide´ „miasta-ogrodu”, a teraz chce si´ to zniszczyç. Nieprofesjonalne w naszej ocenie jest porównywanie nas i naszego Êrodowiska z np. Naturà 2000, gdy˝ tam
nie ma miejsca dla cz∏owieka.
LOP Weso∏a uwa˝a, ˝e ekspertyzy GDDKiA
powinny byç sporzàdzone od nowa, gdy˝ np.

w „Raporcie oddzia∏ywania na Êrodowisko” nie
ma ani s∏owa nt. realnych kosztów inwestycji.
Twierdzenie, ˝e to „najtaƒszy wariant” (zielony)
jest go∏os∏owne, nie uwzgl´dnia np. wst´pnego
etapu budowy i kosztów wyci´cia drzew, za które GDDKiA nie musi p∏aciç Skarbowi Paƒstwa,
podczas gdy ka˝dy obywatel – musi.
LOP WESO¸A JEST PRZECIWKO NISZCZENIU
CZ¸OWIEKA B¢DÑCEGO NAJWA˚NIEJSZÑ CZ¢ÂCIÑ ÂRODOWISKA, a – niestety – on i jego
sprawy w Raporcie GDDKiA sà potraktowane
marginalnie. Nie znaleêliÊmy informacji, w jaki
sposób, gdzie i kiedy robiono badania Êrodowiskowe dla Weso∏ej, wiele z nich jest sprzed kilku
lat. Z porównania przez LOP Weso∏a dopuszczalnych poziomów nat´˝enia ha∏asu podanych
przez WHO i nasz kraj z wynikami badaƒ publikowanymi przez SISCOM wynika, ˝e np. w sàsiedztwie autostrad i dróg szybkiego ruchu
w Polsce poziom ha∏asu jest tak du˝y, ˝e wr´cz
zagra˝a ˝yciu i zdrowiu ludzi.
Jako LOP Weso∏a uwa˝amy, ˝e ustawa, zwana
wczeÊniej „specustawà” (Dz.U. 2013 poz. 687),
dajàca GDDKiA nadmierne, nieuzasadnione
przywileje, powinna byç jak najszybciej wycofana. Ta ustawa w wielu punktach narusza Konsty-

■
■
■

9 wrzeÊnia 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
23 wrzeÊnia 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
30 wrzeÊnia 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).

tucj´ RP, o czym poinformowaliÊmy Helsiƒskà
Fundacj´ Praw Cz∏owieka. ZwróciliÊmy uwag´,
˝e ∏àcznik Marki-Lubelska pomi´dzy S8 i A2, o jaki w Weso∏ej walczy GDDKiA, ju˝ istnieje – jest
nim modernizowana obecnie DK 63 (ulica ˚o∏nierska na odcinku Marki – Lubelska).
Ze smutkiem obserwujemy, jak Zarzàd Dzielnicy Weso∏a czeka na zlecenia Rady Dzielnicy, z kolei Rada Dzielnicy o WOW obraduje sporadycznie, a w spisie sierpniowego posiedzenia nie ma
nawet punktu o WOW. I tak to trwa od maja br.
Lidia Oktaba-Ostatek
przewodniczàca LOP Ko∏o Weso∏a,
cz∏onek Zarzàdu Sto∏ecznego LOP

Któr´dy poprowadziç WOW przez Weso∏à?
Prawie wszyscy jeêdzimy samochodami lub
korzystamy z innych form transportu drogowego. Wszyscy mamy te˝ ÊwiadomoÊç, ˝e sieç drogowa wokó∏ Warszawy jest zbyt uboga i niewydolna. Jednà z prób rozwiàzania tego problemu
jest Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW),
której przebieg z ró˝nych powodów zosta∏ zaprojektowany przez teren naszej dzielnicy. Nie
jest to rozwiàzanie idealne i ktoÊ na tym zyska
(kierowcy), ale te˝ ktoÊ straci (mieszkaƒcy najbli˝ej po∏o˝onych domów i osiedli).
Uwa˝am, ˝e w sytuacji braku wariantu omijajàcego Weso∏à optymalny jest wariant „zielony”,
czyli pó∏nocny – mi´dzy osiedlami Weso∏a-Centrum i Groszówka. Nie jest to wariant „przez centrum”, lecz przez las obok centrum z zachowaniem minimalnej strefy buforowej (ok. 100–
–150 m od najbli˝szych budynków). Za tym wariantem przemawia jego d∏ugoÊç (ok. 5 km,
w tym tylko 4 km na terenie Weso∏ej), dobre warunki wodno-gruntowe, najmniejszy zakres wyw∏aszczeƒ i wyburzeƒ (które w os. Stara Mi∏osna
b´dà niestety w obu wariantach), mniejsza powierzchnia lasu do wyci´cia, niewielka ingerencja w krajobraz, najmniejsze zaburzenia klimatu
akustycznego oraz istotnie mniejsze zniszczenia
stanowisk chronionych roÊlin i zwierzàt. Ponadto

4

wariant „zielony” najmniej koliduje z obecnym
uk∏adem komunikacyjnym dzielnicy.
Drugi z rozpatrywanych wariantów, tzw. „czerwony” albo po∏udniowo-zachodni, nie przebiega
wbrew niektórym opiniom „przez nieu˝ytkowany (?)
las ko∏o hipodromu”, tylko dos∏ownie przez osiedle Zielona i Groszówka oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy, a na d∏ugim odcinku przez jego stref´
ochronnà. Wariant „czerwony” wymaga wyci´cia
ok. 20 ha lasu wi´cej ni˝ „zielony”, rozkopania
wielkiej wydmy mi´dzy St. Mi∏osnà i Szkopówkà,
zniszczenia wielu stanowisk gatunków chronionych, w tym, co wa˝ne, gatunków chronionych
prawem unijnym – co mo˝e spowodowaç cofni´cie unijnych dotacji na t´ inwestycj´ albo na∏o˝enie dodatkowych kar. „Czerwony” zosta∏ zaprojektowany tu˝ przy domach mieszkalnych (np. przy
ul. Matejki i Prusa), bez ˝adnej strefy buforowej.
Najwi´kszà ucià˝liwoÊcià wynikajàcà z funkcjonowania obwodnicy b´dzie ha∏as. Obecnie nat´˝enie ha∏asu w otoczeniu wariantu „zielonego”
jest znacznie wi´ksze ni˝ na przebiegu „czerwonego” (mapa: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/
pl/mapa/mapa2012.html). Ruch na obwodnicy
spowoduje istotne zwi´kszenie ha∏asu, ale mo˝na
to cz´Êciowo ograniczyç przez ekrany i nasypy
akustyczne oraz lokalne zag∏´bienie trasy. Tras´

b´dzie s∏ychaç, szczególnie rano i wieczorem. Osoby przyzwyczajone do ciszy (obecnie t∏o akustyczne w wielu miejscach w Weso∏ej to 37–40 dB) wyraênie negatywnie odbierajà ju˝ ha∏as 45–50 dB
(a obecna norma dopuszcza nawet 61 dB w dzieƒ
i 56 w nocy). Przewaga pod tym wzgl´dem wariantu „zielonego” to fakt, ˝e przebiega on w pewnej odleg∏oÊci od domów, a 100 m lasu t∏umi ha∏as o ok. 10 dB. Du˝y problem podczas budowy to
zapylenie (kurz), które te˝ b´dzie bardziej ucià˝liwe w wariancie „czerwonym”.
Czy mo˝na przeprowadziç WOW poza Weso∏à
(np. po trasie zgodnej z tzw. wariantem „spo∏ecznym”)? Obecnie ju˝ nie jest to mo˝liwe, gdy˝
teren gm. Halinów jest zabudowany prawie tak
g´sto jak Weso∏a, a obszary leÊno-torfowiskowe
gm. Zielonka (czyli poligon) zosta∏y obj´te ochronà prawnà (Natura 2000, zespo∏y przyrodniczo-krajobrazowe, rez. Mosty Kaliƒskie) z powodu
wyst´powania tam licznych chronionych siedlisk
i gatunków. Co mo˝emy zrobiç, ˝eby obwodnica
by∏a najmniej ucià˝liwa? Dopracowaç jej przebieg (czy ma przechodziç w tunelu, w wykopie,
na nasypie, czy po estakadzie) i zastosowaç
wszelkie mo˝liwe Êrodki ochronne.
Przemys∏aw Stolarz
Nr 172 / Wrzesieƒ 2015
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Obwodnica Warszawy bez WOW – czy to ma sens?
Okres wakacyjny sprzyja
podró˝om, podczas których
widoczna jest rozbudowa
sieci dróg szybkiego ruchu
w Polsce. Powoli doganiamy naszych sàsiadów,
a nierzadko jakoÊç naszych
tras jest lepsza ni˝ podobnych w Unii Europejskiej.
Planowana i cz´Êciowo ju˝ istniejàca obwodnica Warszawy jest szansà na rozwiàzanie wielu
problemów komunikacyjnych stolicy, jak i sprawnà komunikacj´ pomi´dzy du˝ymi miastami.
Obwodnica jest najbardziej oczekiwanà
przez mieszkaƒców inwestycjà, a zarezerwowane Êrodki finansowe (zgodnie z planami rzàdowymi) dajà du˝à szans´ na zamkni´cie ringu
do koƒca bie˝àcej dekady.
Najwi´cej kontrowersji budzi projekt odcinka
WOW pomi´dzy (bliskimi realizacji) w´z∏ami
Zakr´t i Drewnica. Trudno sobie jednak wyobraziç sytuacj´, w której ruch ekspresowy samochodów zostanie doprowadzony do w´z∏a w Starej
Mi∏oÊnie, w okolice Traktu Brzeskiego, bez szansy na dalszy bezkolizyjny przebieg.
Kiedy zatwierdzano przebieg drogi ekspresowej od strony Lublina do w´z∏a Zakr´t na terenie
dzielnicy Weso∏a, nie by∏o tak wielu protestów,
a jedynie uwagi co do rozwiàzaƒ planistycznych.

Zdumienie budzi fakt, ˝e mieszkaƒcy naszej
dzielnicy, którzy wtedy rozumieli potrzeb´ przebudowy sieci dróg, obecnie protestujà przeciw
jej dokoƒczeniu w jednym z wielu wariantów
procedowanych od wielu lat.
Mieszkam w odleg∏oÊci oko∏o 200 metrów od
planowanej trasy i uwa˝am, ˝e jej powstanie
jest du˝à szansà ograniczenia negatywnych
skutków obecnego niewydolnego uk∏adu dróg
krajowych (DK2 i DK17), a mieszkaƒcom zapewni dogodny, bezpoÊredni dost´p do ogólnopolskiej sieci dróg ekspresowych tak w drodze do
innych dzielnic, jak i na zachód czy pó∏noc,
w kierunku morza czy jezior mazurskich.
Pami´tam równie˝ wiele przyk∏adów, kiedy interes jednostek mia∏ bezpoÊredni wp∏yw na du˝e
inwestycje komunikacyjne (np. s∏ynny dom blokujàcy przebudow´ w ciàgu ulicy Powstaƒców
Âlàskich), powodujàc du˝e utrudnienie w ruchu
pomi´dzy dzielnicami Warszawy. WczeÊniej czy
póêniej inwestycje te zosta∏y zrealizowane, ale
czy opóênienia i zwiàzane z nimi ucià˝liwoÊci by∏y konieczne?
Teorie, ˝e mo˝na wyprowadziç ruch poza naszà dzielnic´ i Rembertów, do Sulejówka czy nawet Halinowa, sà ma∏o realne i nie wydajà si´
mieç uzasadnienia – te warianty nie przyczyni∏yby si´ do poprawy komunikacji w stolicy i wokó∏
niej. Wybudowanie obwodnicy w du˝ej odle-

g∏oÊci od granic aglomeracji spowoduje, ˝e
kierowcy b´dà omijaç d∏ugi objazd skrótami
przez nasze osiedla, jak to obecnie ma miejsce
i jest widoczne przyk∏adowo na ulicy Rumiankowej czy na GoÊciƒcu. Obwodnica sta∏aby si´ jedynie kolejnà drogà tranzytowà dla tirów (DK 50
bis), a jej wschodni fragment by∏by zupe∏nie nieprzydatny mieszkaƒcom Warszawy.
Warszawski RING, tworzony troch´ na wzór
wiedeƒskiego, ma spowodowaç wyprowadzenie ruchu tranzytowego, ale przede wszystkim
popraw´ komunikacji pomi´dzy dzielnicami
i ogólnopolskà siecià dróg ekspresowych.
Projektowany i budowany jest g∏ównie z myÊlà
o mieszkaƒcach Warszawy z wykorzystaniem
rozwiàzaƒ technicznych ograniczajàcych jego negatywny wp∏yw na otoczenie, takich jak tunele,
ekrany akustyczne czy bezkolizyjne przepusty
i skrzy˝owania. Pozwólmy tworzyç rozwiàzania
realne i korzystne dla miasta jako ca∏oÊci,
oczywiÊcie z uwzgl´dnieniem uwag mieszkaƒców, ale jedynie w zakresie wyboru wariantu czy rozwiàzaƒ technicznych, a nie w formie
oderwanych od rzeczywistoÊci protestów nawo∏ujàcych przeciwko kontynuacji budowy WOW
od w´z∏a Zakr´t w Starej Mi∏oÊnie na pó∏noc
w kierunku Rembertowa, Targówka i Bia∏o∏´ki.
Arkadiusz Ciupak

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Budowa Granicznej na dniach
Z
kilkumiesi´cznym
opóênieniem, wreszcie dobiega koƒca procedura administracyjna zwiàzana
z budowà przed∏u˝enia ul.
Granicznej (drogi do Mi´dzylesia ze Starej Mi∏osny).
Pod koniec sierpnia Urzàd
Dzielnicy Wawer wszczà∏
post´powanie dot. wydania zezwolenia na realizacj´ inwestycji drogowej (ZRID). Spodziewane
jest, ˝e zostanie ono wydane pod koniec wrzeÊnia. Poniewa˝ ca∏a inwestycja jest realizowana
w systemie „projektuj i buduj”, wykonawca jest
ju˝ wybrany i praktycznie natychmiast po jego

wydaniu mo˝e przystàpiç do wykonywania prac
budowlanych.
Niestety, ich zakres obejmuje jedynie odcinek od
granicy Weso∏ej do ul. Kociszewskich (tam gdzie zaczyna si´ asfalt). Na kolejny odcinek, do ul. Mchów,
b´dziemy musieli poczekaç do wiosny. Urz´dnicy
ZMID chcieli zleciç tak˝e ten kolejny odcinek temu
samemu wykonawcy, w ramach rozszerzenia jego
przetargu. Niestety okaza∏o si´, ˝e kwota zwi´kszenia kontraktu by∏aby wi´ksza, ni˝ dopuszcza ustawa o zamówieniach publicznych, i trzeba by∏o organizowaç nowy przetarg. Co ciekawe, wygra∏a go
ta sama firma, która realizuje pierwszy odcinek, ale
niestety kilka miesi´cy up∏yn´∏o, stàd wiosenny termin realizacji drugiego odcinka. Mo˝e nie by∏oby

wielkiego problemu, bo tam asfalt, wàski i dziurawy, ale jest. Tyle ˝e po raz drugi b´dzie zamkni´ty
przejazd tà szalenie ucz´szczanà trasà.
W za∏o˝eniach przetargu ca∏a inwestycja mia∏a
byç zakoƒczona do koƒca listopada 2015 r. Poniewa˝ zakres prac nie jest bardzo szeroki, na tym odcinku jest tylko jeden przepust, nale˝y si´ spodziewaç, ˝e termin nie zostanie jakoÊ istotnie przekroczony i jeszcze przed zimà powinniÊmy dojechaç
do Mi´dzylesia szerokà, nowoczesnà drogà.
Wje˝d˝ajàc na ul. Granicznà pod koniec wrzeÊnia, warto przyglàdaç si´ tablicom informacyjnym, bo niestety na czas budowy przejazd zostanie zamkni´ty, a na dzieƒ dzisiejszy daty tego zamkni´cia nie jesteÊmy jeszcze w stanie Paƒstwu
podaç, odb´dzie si´ to wi´c w pewien sposób
„z zaskoczenia”.
Marcin J´drzejewski

Weso∏a pionierem edukacji najm∏odszych w zakresie cyberetyki
Koƒcówka roku szkolnego sprzyja wprowadzaniu pewnych innowacji w szko∏ach
i przedszkolach. Nauczyciele powoli przygotowujà si´ do wystawienia ocen, rozpoczynajà si´ prace przygotowawcze do uroczystoÊci
zakoƒczenia roku.
Fundacja CyberEtyka postanowi∏a w tym roku
przyjÊç w sukurs nauczycielom, odcià˝ajàc ich od
pracy w tym napi´tym czasie, i w jednej z grup
przedszkolnych oraz w jednej ze szkó∏ podstawowych w Weso∏ej przeprowadzi∏a w dniach
28 maja, 11 czerwca i 19 czerwca 2015 roku
nieodp∏atne, pilota˝owe zaj´cia edukacyjne
z bezpieczeƒstwa w cyberprzestrzeni, tzw. cyberetyki. Autorski program zaj´ç zosta∏ opracowany
przez Fundacj´ CyberEtyka i odpowiednio dostosowany do grup wiekowych 6–13 lat. Zaj´cia
spotka∏y si´ z du˝ym zainteresowaniem wÊród
dzieci, nauczycieli oraz rodziców.
W ramach zaj´ç przeprowadzonych w grupie
przedszkolnej (Przedszkole nr 261 „Pod D´bami”)
z wizerunku i praw autorskich w cyberprzestrzeni Fundacja CyberEtyka wraz z dzieçmi przygotowa∏a, jako pamiàtk´ na zakoƒczenie edukacji
przedszkolnej, krótki muzyczny wideoklip, przy
którego produkcji dzieci mocno si´ zaanga˝owa∏y twórczo, a niektórym rodzicom przy projekcji
efektu prac niejedna ∏za si´ w oku zakr´ci∏a.
W pierwszej klasie podstawówki (Zespó∏ Szkó∏
nr 94 w Weso∏ej) podczas pilota˝owej lekcji pt.
„Cyberetyka – o bezpiecznym korzystaniu z komputera, laptopa, telefonu itp.” dzieci dowiedzia∏y
si´ o realnych zagro˝eniach wynikajàcych z wykorzystywania nowych technologii, zasadach ety-

ki, jakich nale˝y przestrzegaç w rzeczywistoÊci
wirtualnej, oraz pozna∏y odrobin´ historii zwiàzanej ze standardami, zasadami i prawem. By∏ zatem wyk∏ad, by∏y çwiczenia, gry interaktywne
oraz pokaz spotu filmowego. W obydwu grupach
wiekowych nie oby∏o si´ oczywiÊcie bez o˝ywionej dyskusji z m∏odymi s∏uchaczami, równie˝
podczas przerw po zakoƒczonych ju˝ zaj´ciach.
Jako Fundacja próbowaliÊmy w tym roku przekonaç mieszkaƒców Weso∏ej, by poparli nasz
projekt edukacyjny, propagujàcy wiedz´ z zakresu bezpieczeƒstwa w sieci Internet wÊród m∏odych obywateli. Niestety nie uda∏o si´, zebraliÊmy za ma∏o g∏osów. Spróbujemy w przysz∏ym
roku, nie poddajemy si´. Widzimy potrzeb´ przeprowadzania takich akcji, które w naszym odczuciu mogà byç doskona∏ym uzupe∏nieniem programów edukacyjnych. Dostrzegamy spore zainteresowanie samej m∏odzie˝y, kiedy zaj´cia
prowadzone sà w sposób nietuzinkowy, interesujàcy, a pierwsze uzyskane referencje, a nawet
medale tylko nas utwierdzajà w tym, ˝e warto

poÊwi´ciç tej tematyce chwil´ czasu i rozpoczàç
t´ edukacj´ u podstaw.
Dzi´kujemy jeszcze raz: wychowawcom i radom rodziców poszczególnych grup za zaufanie,
a dyrekcjom wymienionych wy˝ej placówek za
mo˝liwoÊç przeprowadzenia pilota˝owych lekcji
i pe∏ne dobrych opinii referencje.
Serdecznie zapraszamy wszystkie pozosta∏e
placówki edukacyjne do kontaktu i zach´camy
do wspó∏pracy w tym zakresie, bo jak powiedzia∏
Jan Zamoyski: „Takie b´dà Rzeczypospolite, jakie
ich m∏odzie˝y chowanie”, a my od siebie mo˝emy jedynie dodaç, ˝e takie w∏aÊnie b´dà cyber-Rzeczypospolite ;-).
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

REKL AMA

RODZINNY
DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl
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✓ ca∏odobowa

opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

UUU ZAK¸ADANIE SPÓ¸EK

(W TYM W TRYBIE S24)

UUU SPRZEDA˚ NOWYCH SPÓ¸EK
UUU OBS¸UGA PRAWNA FIRM

www.prawnikpomaga.pl
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Ma∏e co nieco dla rodziców
Od wrzeÊnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie rusza kolejna edycja warsztatów umiej´tnoÊci wychowawczych dla rodziców. Co roku prowadzimy dwa cykle takich warsztatów, które cieszà
si´ niezmiennym powodzeniem. Pod koniec
ka˝dego cyklu, gdy rozmawiamy o tym, czy
zaj´cia spe∏ni∏y oczekiwania uczestników, s∏yszymy zawsze pozytywne zapewnienia.
Najbli˝szy cykl zaj´ç – obejmujàcy 10 spotkaƒ,
raz w tygodniu, w ka˝dy wtorek o godzinie 17
– rusza ju˝ od wrzeÊnia. Prowadzimy go we
wspó∏pracy z Fundacjà Dzieci Niczyje. Tym razem
zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych. Nie
czekajmy, a˝ problemy wychowawcze nas przerosnà. Najskuteczniejsza jest profilaktyka. Im
m∏odsze jest dziecko, tym nasze oddzia∏ywania
wychowawcze sà skuteczniejsze. Ju˝ teraz mo˝emy zadbaç o to, aby wychowanie by∏o dla nas
– rodziców przygodà, wyzwaniem. Autorki pol-

skiej wersji „Szko∏y dla rodziców” porównujà rodzicielstwo do poszukiwania skarbów, odkrywania i cieszenia si´ potencja∏em naszych dzieci,
wzmacniania ich talentów i szlifowania tego, co
szlachetne i pi´kne. Zapraszamy na wspólnà wypraw´, podczas której w ma∏ej grupie, pracujàc
metodami aktywnymi, podejmiemy 10 wa˝nych
tematów wychowawczych, wymienimy si´ doÊwiadczeniami rodzicielskimi, uzyskamy fachowe
wsparcie i pomoc. Ta edycja warsztatów jest dla
rodziców, których co najmniej jedno z dzieci nie
ukoƒczy∏o jeszcze szeÊciu lat. Zaj´cia sà bezp∏atne, tak jak ca∏a oferta naszej Poradni. Sà jeszcze
wolne miejsca. Zg∏oszenia przyjmujemy w sekretariacie Poradni osobiÊcie lub telefonicznie (pod
numerem 22 760-03-87). Dla rodziców dzieci
starszych tak˝e planujemy warsztaty umiej´tnoÊci wychowawczych, ale w innym terminie.
Na koniec kilka s∏ów o samych zaj´ciach.
Warsztaty pn. „Szko∏a dla rodziców i wychowawców” to trening umiej´tnoÊci wychowawczych

To by∏y udane wakacje
Klub Sportowy Sportteam Zdrowy Styl jak co
roku organizowa∏ aktywny letni wypoczynek.
Dla dzieci i m∏odzie˝y by∏y trzy wyjazdy rekreacyjno-sportowe na Mazury oraz tzw. pó∏kolonie, czyli stacjonarne zaj´cia w Warszawie. Dla
rodziców z dzieçmi przygotowaliÊmy rodzinny
wyjazd Familiada.
Na stacjonarnych Sportowiskach spotykaliÊmy
si´ codziennie w kompleksie Wesolandia. Ju˝
o godzinie 8.00 zaczyna∏y si´ treningi tenisowe,
nast´pnie rozgrywki dru˝ynowe oraz drugie Êniadanie. Dalej ruszaliÊmy na gry i zabawy terenowe, a w po∏udnie wracaliÊmy do Aquaparku na
treningi cardio, korektyw´ i zaj´cia na p∏ywalni.
Wyjazdy – Sportowiska i Familiad´ – realizowaliÊmy w letniej bazie sportowej nad jeziorem
Dadaj. To fantastyczny kompleks rekreacyjno-sportowy po∏o˝ony w sercu Mazur, na pi´knym
cyplu w otoczeniu pól, ∏àk i lasów. Do dyspozycji
naszego teamu mieliÊmy pi´ç kortów tenisowych,
boisko wielofunkcyjne, krytà p∏ywalni´ 25 m, hal´ sportowà i prywatnà kej´ wraz z pla˝à.
Zaj´cia odbywa∏y si´ w dwóch czterogodzinnych blokach tematycznych „woda i teren”, które

realizowaliÊmy po Êniadaniu i po obiedzie. Codziennie rano wszyscy stawiali si´ na odprawie
– zgodnie z ˝eglarskà etykietà prowadziliÊmy apele, by∏o wciàgni´cie flagi i wybijanie tzw. szklanek. Nast´pnie wszystkie grupy zalicza∏y weso∏y
rozruch, Êniadanie i hurrraaa ku przygodzie :-) !
Rejsy ˝eglarskie, windsurfing, SUP-y, eskapady
kajakowe oraz ratownictwo to nasza codzienna
porcja wra˝eƒ na wodzie. Zaj´cia w terenie to treningi tenisowe, szermierka, baseball i mini rugby,
pierwsza pomoc oraz treningi funkcjonalne na hali i basenie. Na Êmia∏ków czeka∏y dodatkowe
atrakcje: arena skimboardowa, tyrolka Indiana Jones i szalona 40-metrowa zje˝d˝alnia do jeziora!
Nie zabrak∏o fabularnych gier terenowych. Wieczorami wszyscy spotykaliÊmy si´ na apelu podsumowujàcym dzieƒ, a do ciszy nocnej organizowaliÊmy animacje integracyjne. Na finiszu ka˝dego
Sportowiska realizowaliÊmy Color Party na pla˝y
i wyjàtkowe, klubowe noce: Bia∏a – mroczna zabawa z dreszczykiem, Czerwona – pokazy WOPR
i ognisko oraz Zielona – poszukiwanie Êwietlików
dla m∏odszych i UV Party dla starszych :-) ! Ka˝dy
turnus koƒczyliÊmy widowiskowà Galà Mistrzów

autorstwa Joanny Sakowskiej, który opiera si´ na
koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez pora˝ek”
i stanowi adaptacj´ amerykaƒskiego cyklu warsztatów A. Faber i E. Mazlish „Jak mówiç, ˝eby dzieci nas s∏ucha∏y, jak s∏uchaç, ˝eby dzieci do nas
mówi∏y”. Zapraszamy wszystkich, którzy poszukujà g∏´bszych i cieplejszych relacji z dzieçmi. Podczas warsztatów uczymy si´, jak radziç sobie
z impulsywnoÊcià naszego dziecka oraz takimi
trudnymi uczuciami jak z∏oÊç, co robiç w przypadku konfliktów pomi´dzy naszymi dzieçmi, jak zach´caç je do wspó∏pracy, mycia z´bów, sprzàtania, przestrzegania umów, jak i kiedy negocjowaç, a kiedy byç stanowczym; jak byç
konsekwentnym, co robiç, ˝eby dziecko by∏o dobrze wychowane, a jednoczeÊnie Êmia∏e, twórcze,
aktywne i spontaniczne. Czyli jak byç rodzicem
spe∏nionym, a nie zm´czonym i sfrustrowanym.
Ze szczegó∏owà ofertà Poradni mo˝na si´ zapoznaç w sekretariacie i na stronie internetowej
www.ppp23.waw.pl. Do zobaczenia!
Dorota Zientak
psycholog

Sportu. By∏o podsumowanie Wszechstronnego
Wieloboju Sportowego, triumf rekordzistów, wr´czenie wyró˝nieƒ, medali, Êwiadectw i dyplomów. WybieraliÊmy Miss i Mistera, wr´czaliÊmy
nagrody specjalne, uroczyÊcie przyjmowaliÊmy
nowych klubowiczów, a koƒczàcy kurs ratownicy
mieli tradycyjne Êlubowanie WOPR.
Aktywnie wypoczywaliÊmy równie˝ w rodzinnym klimacie. Familiada 2015 – nad brzegiem jeziora Dadaj, w urokliwym hotelu – to by∏ s∏onecznie-udany urlop. Dla dzieci i rodziców poprowadziliÊmy treningi tenisowe i zaj´cia na p∏ywalni,
by∏y integracyjne zabawy, gry terenowe oraz rozgrywki dru˝ynowe na hali sportowej. Trenerzy organizowali dzieciom czas w taki sposób, by rodzice mogli równie˝ znaleêç chwil´ dla siebie :-).
Wieczorami czas sp´dzaliÊmy na weso∏ych animacjach: PRL, Familiada, Ko∏o Fortuny, Poker Night to
zabawy, które d∏ugo b´dziemy wspominaç :-) !
By∏o nam bardzo mi∏o trenowaç i bawiç si´ z Wami! Serdecznie zapraszamy wszystkich 20 wrzeÊnia
na sportowe podsumowanie i zakoƒczenie lata
– bezp∏atne rozgrywki tenisowe, animacje dla
dzieci i rodzinne spotkanie w grillowej atmosferze.
Piona i do zobaczenia ;-) !
KS Sportteam

REKL AMA

8

Nr 172 / Wrzesieƒ 2015

WESO¸A

II Ogólnopolski Turniej Badmintona
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Ju˝ 4 paêdziernika
w hali sportowej Zespo∏u Szkó∏ nr 94
w Zielonej odb´dzie si´
po raz drugi Ogólnopolski Turniej Badmintona w kategorii
wiekowej m∏odzik m∏odszy
dla roczników 2003 i m∏odszych, organizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy „Dwójka”. Zawody rozegrane zostanà
w pi´ciu olimpijskich konkurencjach: singiel
ch∏opców, singiel dziewczàt, debel dziewczàt
i ch∏opców oraz mikst. Wydarzenie honorowym
patronatem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy Pan Edward K∏os. UKS „Dwójka” to klub z ju˝ 19-letnim sta˝em, który organizuje zaj´cia pozalekcyjne z badmintona dla dzieci
i m∏odzie˝y z terenu Weso∏ej, a przede wszystkim
z osiedla Zielona, letnie i zimowe zgrupowania,
oraz którego zawodnicy startujà corocznie w kilkunastu ogólnopolskich turniejach rozgrywanych
w ramach wspó∏zawodnictwa sportowego Polskiego Zwiàzku Badmintona.
Badminton jest to gra bardzo stara, najbardziej popularna w krajach wschodniej Azji (Chiny, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja), a w Europie prymat wiedzie Dania. W Polsce badmin-

ton jako sport zaczà∏ mocno rozwijaç si´ w latach siedemdziesiàtych dwudziestego wieku,
kiedy to w 1977 roku zawiàza∏ si´ Polski Zwiàzek
Badmintona. W roku 1992 ta inteligentna dyscyplina sportowa zosta∏a po raz pierwszy w∏àczo-

na do programu Igrzysk Olimpijskich rozegranych w Barcelonie.
Serdecznie zapraszamy mi∏oÊników badmintona na emocjonujàcà rywalizacj´ sportowà w niedziel´ 4.10.2015 r. Turniej rozpocznie si´ o godz.
10.30 i potrwa do póênych godzin popo∏udniowych. Warto zobaczyç zaci´te pojedynki m∏odych badmintonistów!!!
Anna Janecka
UKS „Dwójka”

Volteo w pierwszej dziesiàtce Mistrzostw Europy!
Z radoÊcià i dumà informujemy, i˝ zespó∏ UKS VOLTEO Szwadron Jazdy RP w sk∏adzie: Aleksandra Wolniewicz, Aleksandra
Maziƒska, Michelle Kung, Marcelina Maziƒska, Zuzanna Bogdaƒska, Zofia Miko∏ajczak, koƒ: El Rashim, lon˝ujàca: Natalia
Olesiƒska, wzià∏ udzia∏ w Mistrzostwach Europy w wolty˝erce
sportowej, które odby∏y si´ w dniach 17–23.08.2015
w Aachen (Niemcy), i uplasowa∏ si´ na wysokiej 10 pozycji.
Warto dodaç, ˝e przez ostatnie 7 lat Polska nie mia∏a swojej reprezentacji w tej dyscyplinie. Nasza dru˝yna dzi´ki ci´˝kiej pracy i notom kwalifikacyjnym zdobytym na zawodach
mi´dzynarodowych zosta∏a powo∏ana do Kadry Narodowej.
By∏ to udany debiut dru˝yny na tak presti˝owych zawodach.
Dziewczyny pokaza∏y klas´, z dumà i gracjà zaprezentowa∏y
swoje umiej´tnoÊci, czym zas∏u˝y∏y sobie na wysokie noty od
s´dziów i aplauz ponad 7-tysi´cznej publicznoÊci.
Zespó∏ nie zwalnia tempa, przed zawodniczkami nowe wyzwanie – Mistrzostwa Âwiata Le Mans 2016.
UKS Volteo
REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga
– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 30.09.2015 i 28.10.2015

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ko∏o PTTK Weso∏a zaprasza na jesienne wycieczki
24–27 wrzeÊnia

W´drówka
przez Beskid Ma∏y
Beskid Ma∏y to niewielkie pasmo górskie, majàce
charakter wyspy górskiej o d∏ugoÊci ok. 35 km i szerokoÊci ok. 10–15 km, po∏o˝one pomi´dzy ˚ywcem,
Bielskiem-Bia∏à, Wadowicami a Suchà Beskidzkà.
Najwy˝szy szczyt – Czupel wznosi si´ na 933 m. Mimo ˝e Beskid Ma∏y le˝y w doÊç mocno zaludnionym regionie, ustrzeg∏ si´ daleko idàcej ingerencji
cz∏owieka. Ze wzgl´du na niewielki obszar nie nale˝y do cz´sto odwiedzanych pasm górskich, dzi´ki
czemu w wielu miejscach zachowa∏ dziki i malowniczy charakter. Szczyty górskie nie sà zbyt wysokie,
stanowi wi´c idealne miejsce do w´drówek nawet
dla mniej doÊwiadczonych turystów i dzieci.
Na naszej wycieczce przez trzy dni b´dziemy
przemierzaç jego szlaki pieszo, trasy b´dà liczy∏y
12–15 km. Prócz tego postaramy si´ zwiedziç kilka dodatkowych obiektów, w szczególnoÊci zamki
w B´dzinie i Siewierzu, ˚ywiec (by night). B´dzie
te˝ okazja do wspólnego Êpiewu przy ognisku.
Wyjazd: 24 wrzeÊnia 2015 r. (czwartek), zbiórka
na parkingu pod halà sportowà przy ul. Pogodnej
o godz. 17.00
Powrót: w to samo miejsce 27 wrzeÊnia 2015 r.
ok. godz. 22.00
Wpisowe: 370 z∏ doroÊli, 330 z∏ – dzieci do 15 roku ˝ycia, p∏atne do 18 wrzeÊnia 2015 r. Zaliczka

 Listy do redakcji
Precz z d´bami!
Jestem starym mieszkaƒcem Starej Mi∏osnej.
Do niedawna zna∏em tu ka˝dy kàt, ale teraz osiedle tak si´ rozrasta i zmienia w takim tempie, ˝e
trudno za tym nadà˝yç. Nie mam nic przeciwko
jego rozbudowie, to naturalny znak czasu, boli
mnie jednak, kiedy odbywa si´ to ze szkodà dla
naszego cennego Êrodowiska, bo to przecie˝ otulina Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Jednym z moich ulubionych miejsc by∏a alejka,
którà nazywa∏em Pod D´bami, czyli ulica Sarenki. Ros∏y przy niej dorodne stare d´by, w których
gniazdowa∏y dzi´cio∏y ma∏e, Êrednie i zielone, po
ga∏´ziach skaka∏y wiewiórki, a pod drzewami co
roku pojawia∏y si´ prawdziwki. Cz´sto odpoczywa∏em w cieniu tych drzew i podziwia∏em ich urod´. A mój pies zdawa∏ si´ podzielaç ten podziw...
Ale urod´ d´bów dostrzeg∏ te˝ ktoÊ inny, kto
postanowi∏ wykorzystaç je jako towar na sprzeda˝. Wybudowa∏ wi´c obok nich wielki dom, ale
najpierw musia∏ je znacznie podciàç i okroiç, bo
budowa ma przecie˝ swoje prawa. D´by straci∏y
na okaza∏oÊci i urodzie, wynios∏y si´ z nich ptaki
i wiewiórki, ale przynajmniej ocala∏y – pociesza∏em si´, zmartwiony. Wkrótce w domu zamieszkali ludzie, wydawa∏oby si´ tacy, którzy Êwiadomie wybrali to miejsce, zacienione od wschodu
obfitym listowiem. Rych∏o jednak okaza∏o si´, ˝e
to nie sà bynajmniej mi∏oÊnicy przyrody. D´by zacz´∏y im przeszkadzaç, no bo przecie˝ zabierajà
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50 z∏, p∏atna w ciàgu 7 dni od zg∏oszenia
Wy˝ywienie: Êniadanie, suchy prowiant i obiadokolacja (od piàtku)
Noclegi: Pierwszy w okolicach Siewierza, nast´pne pensjonat „Pod ¸yskà” k. ˚ywca
Zg∏oszenia: do 18 wrzeÊnia 2015 r. poprzez stron´ internetowà www.pttkwesola.pl
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel.:
601 31 48 22
Liczba miejsc: 49

Ostrów Lednicki – gród na najwi´kszej
z wysp Jeziora Lednickiego, jeden z najwa˝niejszych oÊrodków monarchii piastowskiej
Pola Lednickie – z Bramà Rybà zw. równie˝
Bramà Trzeciego Tysiàclecia
Mogilno i Strzelno z romaƒskimi koÊcio∏ami.
Na koniec zatrzymamy si´ w Kruszwicy z Mysià Wie˝à, która wg legendy by∏a siedzibà z∏ego
ksi´cia Popiela, a w rzeczywistoÊci jest ceglanà
wie˝à pozosta∏à po zamku Kazimierza Wielkiego.

9–11 paêdziernika 2015 r.

Wyjazd: 9 paêdziernika 2015 r., zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 16.00
Powrót: w to samo miejsce 11 paêdziernika
2015 r. ok. godz. 21.00
Wpisowe: 300 z∏ doroÊli, 270 z∏ – dzieci do 15 roku ˝ycia, p∏atne do 5 paêdziernika 2015 r. Zaliczka
50 z∏, p∏atna w ciàgu 2 tygodni od zg∏oszenia
Wy˝ywienie: Êniadanie, obiad i kolacja 10 paêdziernika oraz Êniadanie i obiad 11 paêdziernika
Nocleg w Domu Muzealnika w Biskupinie,
www.biskupin.pl
Zg∏oszenia: do 5 paêdziernika 2015 r. poprzez
stron´ internetowà www.pttkwesola.pl
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel.: 510
079 422
Liczba miejsc: 49

Wycieczka Piastowskim Szlakiem
Przebiega on przez pó∏nocno-wschodnià Wielkopolsk´ i zachodnie Kujawy. W regionie tym sà liczne pamiàtki historyczne i zabytki architektury zwiàzane z poczàtkami paƒstwa polskiego, okresem
piastowskim, a nawet czasami wczeÊniejszymi.
W Gnieênie i Kruszwicy od˝yjà legendy o Êw.
Wojciechu i królu Popielu. W Biskupinie mo˝na
przenieÊç si´ w odleg∏e czasy kilkuset lat p.n.e.
Zwiedzimy:
Gniezno – z pot´˝nà katedrà – najwa˝niejszym
zabytkiem miasta, w której znajdujà si´ relikwie
Êw. Wojciecha oraz bezcenny zabytek sztuki romaƒskiej – Drzwi Gnieênieƒskie; zwiedzimy tak˝e
inne zabytki wa˝ne dla naszej narodowej to˝samoÊci oraz Muzeum Poczàtków Paƒstwa Polskiego
Biskupin – osad´ warownà kultury ∏u˝yckiej
typu bagiennego, datowanà na VIII w. p.n.e.

Êwiat∏o, wi´c znów pojawi∏a si´ ekipa od Êcinania
drzew i z gorliwoÊcià oprawców dokona∏a prawdziwego dzie∏a zniszczenia. Z wcià˝ jeszcze dorodnych d´bów zosta∏y ˝a∏osne resztki, które ani
nie dajà cienia, ani nie zdobià. Teraz ju˝ tylko mogà uschnàç. Czy o to mieszkaƒcom chodzi?
Ta drastyczna rozprawa z d´bami nastàpi∏a
w porze najwi´kszych od lat upa∏ów. Mieszkaƒcy zyskali Êwiat∏o, ale utracili naturalnà ochron´
drzew i przyjemny ch∏ód. Mo˝e nawet któryÊ
z nich po˝a∏owa∏, pra˝àc si´ w niemi∏osiernych
promieniach s∏oƒca, które bez przeszkód ju˝ dociera do Êrodka domu?
Niewàtpliwie ta po˝al si´ Bo˝e „piel´gnacja”,
jak to nazwano, odby∏a si´ za zgodà w∏adz, ale
czy ktoÊ z osób uprawnionych czuwa∏ nad tà bezdusznà, bezmyÊlnà przecinkà? Bo naprawd´
mo˝na to by∏o zrobiç mniej drastycznie, nie
okrawajàc a˝ tak wspania∏ych drzew. Coraz boleÊniej doÊwiadczamy skutków ocieplenia klimatu. Drzewa ∏agodzà te dokuczliwoÊci, zarazem
stanowià naturalnà ochron´ i os∏on´. A d´by
uchodzi∏y kiedyÊ za drzewa Êwi´te ze wzgl´du na
swojà d∏ugowiecznoÊç i pi´kno. Teraz nikt ju˝
nie dostrzega ich pi´kna i zalet, ale przyroda potrafi si´ mÊciç. Mo˝e warto o tym pami´taç?
Stary mi∏oÊnik przyrody
***
Dzieƒ dobry,
pisz´ do Paƒstwa z proÊbà o naÊwietlenie sytuacji
nadmiernego przekraczania pr´dkoÊci na ulicy
Jana Paw∏a. Sytuacja wyglàda nast´pujàco: w cià-

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

gu dnia motocykle przeje˝d˝ajàce przez rondo
przy ul. Rumiankowej jadàce w stron´ ul. Traktu
Brzeskiego niejednokrotnie rozp´dzajà si´ do
pr´dkoÊci ponad 80 km/h (s∏ychaç po pracy silnika), samochody pseudorajdowe i tuningowane
startujàce spod sklepu z art. spo˝ywczymi równie˝ rozwijajà ww. pr´dkoÊç. Sytuacja, mo˝na powiedzieç, ˝e si´ nie zmienia w Êrodku nocy, kiedy
to wyje˝d˝a kolejna grupa pseudowyÊcigowców
i zaczyna si´ rajd po ul. Jana Paw∏a, a na rondach
Starej Mi∏osny tzw. kr´cenie bàczków wokó∏ wysepki (w zesz∏ym roku kilkakrotnie by∏em Êwiadkiem i zg∏asza∏em na Policj´, podajàc nawet numery rejestracyjne pojazdów) i kr´cenie na maksymalnych obrotach silników oraz ruszanie
z piskiem opon. W ciàgu dnia, przechodzàc przez
przejÊcia dla pieszych, piesi nara˝eni sà na potràcenia. Wielokrotnie, przechodzàc z dzieçmi, boj´
si´, czy zdà˝´ przejÊç na drugà stron´.
PS. Nawet w chwili, gdy pisz´ t´ wiadomoÊç,
ju˝ przejecha∏o 4 takich rajdowców.
Z powa˝aniem
[imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji]
Zast´pca Komendanta KP Weso∏a, Pan Jaros∏aw Janczy, poinformowa∏ nas, ˝e Komisariat Policji Warszawa Weso∏a, po otrzymaniu zg∏oszenia
w powy˝szej sprawie, podejmie stosowne dzia∏ania
prewencyjne w celu zapobiegania przekraczaniu
pr´dkoÊci i stwarzaniu zagro˝enia dla pieszych
przez pojazdy na terenie Starej Mi∏osny. Tak˝e Komenda Sto∏ecznej Policji b´dzie mia∏a na uwadze
wskazany przez Czytelnika obszar.
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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)

Pełny zakres usług stomatologicznych
G
G
G

DZIECI
MŁODZIE˚
DOROÂLI

lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

Otwock, ul. Filipowicza 1B
W W W. O PT IMA DE N TA L. PL
Terminy umawiane telefonicznie: 690

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

44 78 99

11

WESO¸A

Zwiàzek Kynologiczny w Polsce – Oddzia∏ w Warszawie zaprasza na:

STO¸ECZNÑ KRAJOWÑ WYSTAW¢
PSÓW RASOWYCH w WARSZAWIE
– 12 wrzeÊnia 2015 roku (sobota)
oraz 13 wrzeÊnia 2015 roku (niedziela) na:
• XXII Klubowà Wystaw´ Molosów
• XXII Klubowà Wystaw´ Szwajcarskich
Psów Pasterskich
• II Klubowà Wystaw´ Cane Corso Italiano
Miejsce: HIPODROM – Szwadron Jazdy RP
WARSZAWA – STARA MI¸OSNA,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 89.
W sobot´ na krajowej wystawie oceniane b´dà psy wszystkich dziesi´ciu grup FCI. B´dà
owczarki i inne psy pasterskie, pinczery, sznaucery, molosy, teriery, jamniki, szpice i psy w typie
pierwotnym, psy goƒcze i rasy pokrewne, wy˝∏y,
aportery, p∏ochacze i psy dowodne. Psy ozdobne
i do towarzystwa oraz charty.
Ka˝dy pies zostanie oceniony przez s´dziego
kynologicznego, otrzyma opis i dyplom, a te najpi´kniejsze równie˝ medale i puchary.
Do oceny psów zosta∏o zaproszonych 20 s´dziów kynologicznych polskich i zagranicznych.
Ringi wystawowe rozmieszczone sà na du˝ej
przestrzeni Hipodromu.

Na wystawie rozstawione sà namioty ZKwP
dajàce cieƒ oraz schronienie w czasie deszczu.
Wystawcy b´dà mogli przebieraç w karmach
dla psów, kosmetykach, akcesoriach do piel´gnacji czworonogów, które oferowaç b´dà liczne
stoiska handlowe. W stoisku gastronomicznym
serwowane b´dzie dobre, Êwie˝e i smaczne jedzenie – specja∏y z grilla, sa∏atki, zimne napoje,
aromatyczna kawa i orzeêwiajàce lody oraz sorbety. Nie zabraknie te˝ francuskich naleÊników.
Oceny w ringach rozpoczynajà si´ od godziny
10.00, konkurencje fina∏owe od godziny 15.00.
Oko∏o godziny 14.00 odb´dà si´ pokazowe
biegi chartów.
W niedziel´ 13 wrzeÊnia br. odb´dà si´ wystawy klubowe.
Na Klubowej Wystawie Molosów b´dzie mo˝na podziwiaç pi´kne mastify, bullmastify, buldogi angielskie, dogi argentyƒskie, dogi de Bordeaux, dogi z Majorki, dogi kanaryjskie, owczarki
kaukaskie, owczarki Êrodkowoazjatyckie, tornjaki, tosy, anatoliany, aidi, broholmery, bernardyny, shar peie, leonbergery, hovawarty.

WARTO ZOBACZYå

Festiwal Ksià˝ki dla Dzieci i M∏odzie˝y
„Czytajmy” w ramach projektu Bibliomania
W dniach 25–27 wrzeÊnia 2015 r. na
Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego odb´dzie si´ Festiwal
Ksià˝ki dla Dzieci i M∏odzie˝y „Czytajmy” w ramach projektu Bibliomania.
Podczas trzydniowej imprezy wszyscy
odwiedzajàcy b´dà mogli nieodp∏atnie
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wziàç udzia∏ w kilkudziesi´ciu warsztatach, pokazach, lekcjach, spotkaniach autorskich i spektaklach teatralnych, a tak˝e
pos∏uchaç bajek czytanych na ˝ywo i obejrzeç filmy animowane ze zbiorów Muzeum Animacji Se-Ma-For.
Organizatorami Festiwalu sà Bractwo
Kawalerów Gutenberga, Fundacja Histo-

Na Klubowej Wystawie Szwajcarskich Psów
Pasterskich zaprezentujà si´ urocze berneƒskie
psy pasterskie, du˝e szwajcarskie psy pasterskie,
appenzellery i entlebuchery.
Na Klubowej Wystawie Cane Corso Italiano
zobaczymy du˝à stawk´ przedstawicieli tej stosunkowo m∏odej rasy w∏oskiej, która zyskuje coraz wi´kszà popularnoÊç na Êwiecie.
Czekamy na Paƒstwa od godziny 10.00.
Organizator wystawy
Zarzàd Oddzia∏u Warszawskiego ZKwP
www.warszawa.zkwp.pl
tel. 22 618 25 70, 22 618 25 66

ria i Kultura oraz Zamek Królewski
w Warszawie – Muzeum.
Festiwal Ksià˝ki dla Dzieci i M∏odzie˝y
„Czytajmy” ma na celu promocj´ czytelnictwa wÊród dzieci i m∏odzie˝y oraz aktywnego sp´dzania czasu przez ca∏e rodziny.
NowoÊcià podczas tegorocznego Festiwalu b´dzie przeglàd zespo∏ów teatralnych pt.
„Pi´knie mówiç, pi´knie
graç – prezentacje m∏odzie˝owych zespo∏ów teatralnych z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce”.
Wst´p wolny!
Maria Surawska
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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´ w rozmiarze 10 x 15 cm.

Lato i Zima w mieÊcie
na bie˝àco na Facebooku
Na poczàtku tegorocznych wakacji Urzàd
Dzielnicy Weso∏a uruchomi∏ oficjalny fanpage akcji „Lato i Zima w MieÊcie w Weso∏ej”, na którym
w stosownym czasie publikowane sà wszelkie
informacje dotyczàce tej formy wypoczynku dla
dzieci i m∏odzie˝y. Inicjatorzy uruchomienia strony chcà jednak, aby tak˝e pomi´dzy Latem a Zimà w mieÊcie mo˝na tam by∏o znaleêç propozycje imprez, warsztatów i innych wydarzeƒ, które
sà bezp∏atne, warte uwagi i odbywajà si´ na terenie Weso∏ej lub w innych cz´Êciach Warszawy.
Warto wi´c zajrzeç na Facebooka i polubiç stron´:
https://www.facebook.com/pages/Lato-Zima-w-Miescie-w-Wesolej/438367369676771.
Marta Frejtan

Kàcik bibliofila
Cienie w czasie
Jordi Sierra
i Fabra

Micha∏ Jab∏oƒski

Julia

Gutek Babiƒski

Urodzi∏ si´ 16 kwietnia 2015 r.
Braciszek Kingi i Izy.

Urodzi∏a si´ 4 lipca 2015 r.
Waga 3130 g, wzrost 54 cm.

Urodzi∏ si´ 2 lutego 2015 r.
Waga 3650 g, wzrost 55 cm.
M∏odszy brat Szymona.

W∏ó˝ r´ce w glin´
Ceramika od najdawniejszych czasów korzysta
z tworzywa pierwotnego i zarazem najbli˝szego
cz∏owiekowi. Ka˝dy, kto choç raz w ˝yciu dotknie
gliny, wczeÊniej czy póêniej do niej powróci. Najlepiej wiedzà to uczestnicy zaj´ç ceramicznych
w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
oraz w ODT Pogodna. Glina
wcià˝ zach´ca do ugniatania
jej w d∏oni, nadawania jej realnych kszta∏tów, realizowania
twórczych pomys∏ów.
M∏odzie˝ i dzieci uczestniczàcy w zaj´ciach z wielkà radoÊcià biorà równie˝ udzia∏
w ogólnopolskich konkursach
ceramicznych i plastycznych.
Sekcja ceramiki odnosi na tym
polu ogromne sukcesy. Warto
wspomnieç o kilku takich konkursach i szczerze pogratulowaç wszystkim bioràcym
w nich udzia∏.
„Anio∏ 2015”: wyró˝nienie w swojej kategorii wiekowej otrzyma∏a Jessica Wilniewczyc, natomiast prace Julki Madziar, Tosi Makowskiej
oraz Weroniki Zajàc zosta∏y nominowane do
ogólnopolskiej wystawy.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„Projekt pocztówki wielkanocnej”: I m-ce
Antoni Szczepkowski kat. 5 lat, I m-ce Franciszek
Macià˝ek kat. 7–9 lat. Wiktoria Je˝ewska, Zuzia
Rydlewska i Zuzia Grzegorczyk otrzyma∏y wyró˝nienia w swoich kategoriach wiekowych.
„Garnków w gospodarstwie nigdy nie za
du˝o”: kopi´ naczynia kultury Nazca ulepi∏a Jessica Wilniewczyc, zdobywajàc kwalifikacj´ do
ogólnopolskiej wystawy.
„KOT”: I m-ce Zuzanna Rydlewska, III m-ce Jessica Wilniewczyc w kategorii rzeêba.
AntoÊ Szczepkowski i Tosia Makowska otrzymali kwalifikacj´
do ogólnopolskiego biennale
w kategorii p∏askorzeêby.
Nale˝y dodaç, ˝e na ka˝dy
z konkursów nap∏ywa nawet
3–4 tys. prac, zatem konkurencja jest ogromna! Jako instruktor ceramiki oraz ceramik wszystkim moim uczniom
serdecznie gratuluj´!
A wszystkim tym, którzy
nie wiedzà, w co w∏o˝yç r´ce
w nowym roku szkolnym, radz´ – w∏ó˝cie je
w glin´! Zapraszam na zaj´cia do OÊrodka Kultury oraz do mojej pracowni.
Dorota ¸asisz
„Mimbres” Pracownia Ceramiki

Ksià˝ka dla mi∏oÊników prozy Ruiza Zafona i Isabel
Allende. Rozbudowana epicka
opowieÊç o rodzinie Ceronów, którzy
przybyli z prowincji do Barcelony
w celu odnalezienia lepszego ˝ycia.
Barcelona ofiarowuje im miejsca
pracy i jest alternatywà dla n´dzy panujàcej w ma∏ych hiszpaƒskich wioskach i miasteczkach. Jest to jednak
te˝ Barcelona czasu re˝imu frankistowskiego. Czy Ceronowie spe∏nià
tam swoje marzenia? Polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Sierra i Fabra J. – Cienie w czasie
2. Hurwitz G. A. – Bez wahania
3. Grabowska-Grzyb A. – Coraz
mniej olÊnieƒ
4. King S. – Znalezione nie kradzione
5. Gardner l. – Nie bój si´
6. Ko∏czewska K. – Wbrew sobie
7. åwirlej R. – Jedyne wyjÊcie
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i wyprawa do
lasu
2. Grabenstein Ch. – Biblioteka pana
Lemoncella
Literatura popularnonaukowa:
1. Szpila A. – ¸ebki od szpilki
2. Kaczkowski J. – ˚ycie na pe∏nej petardzie: czyli wiara, pol´dwica
i mi∏oÊç
Iza Zych
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Koniec wakacji na weso∏o,
czyli poczàtek sezonu w OK Weso∏a i Filii Pogodna
Koniec wakacji wcale nie musi oznaczaç nudy i nastania smutnej
jesieni. Dom Kultury Weso∏a i Filia Pogodna przez wakacje przygotowywa∏y si´ do otwarcia nowego sezonu dzia∏aƒ i zaj´ç sekcji.
Dla wszystkich, którzy nas odwiedzà, bez wzgl´du na wiek, mamy
mnóstwo ciekawych propozycji. A zaczynamy z wysokiego c!

OTWIERAMY DRZWI
– przyjdêcie i zobaczcie,
co dla Was przygotowaliÊmy!
Wrzesieƒ to tak˝e czas, gdy otwieramy nasze
drzwi i zapraszamy Was do zapisywania siebie
i Waszych dzieci na zaj´cia w OÊrodku Kultury
oraz w Filii. W tym roku otwarcie b´dzie wyjàtkowe, bo spotkamy si´ w wyremontowanej siedzibie przy ulicy Starzyƒskiego. 13 wrzeÊnia zarówno OÊrodek, jak i Filia zapraszajà wszystkich, ale
specjalnie otwierajà drzwi o ró˝nych godzinach.
Chodzi o to, by rodzice i dzieci mogli odwiedziç
obie placówki i spokojnie znaleêç odpowiedzi na
wszystkie nurtujàce ich pytania. Najpierw, o 9 rano spotykamy si´ na Pogodnej, gdzie spotkanie
potrwa do po∏udnia. Potem przenosimy si´ na
Starzyƒskiego. Tam b´dà na goÊci czekaç pracownicy, animatorzy i opiekunowie od godziny
14 do 17. Obie cz´Êci dni otwartych majà swoje
atrakcje. Na Pogodnej o godzinie 11.00 wystàpi
Teatr Echo ze spektaklem „Roszpunka”, natomiast w OÊrodku o 16.00 b´dzie mo˝na obejrzeç
scenicznà adaptacj´ przygód Kozio∏ka Mato∏ka
przygotowanà przez Teatr TAK.

Muzyka i podró˝e
Jakby tego by∏o ma∏o, mamy jeszcze propozycje dla tych, którzy odwiedzà nas we wrzeÊniu,

go. Spotkanie odb´dzie si´ 19 wrzeÊnia, zapraszamy do OÊrodka Kultury przy Starzyƒskiego
o godzinie 17.00. Tydzieƒ póêniej w Filii Pogodna odb´dzie si´ wernisa˝ wystawy prac Waldemara Smolarka – nie˝yjàcego ju˝ artysty, który
wspó∏pracowa∏ mi´dzy innymi z Salvadorem Dalim. Jego wystawy goÊci∏y w Szwecji, Hiszpanii,
we W∏oszech, Austrii, a nawet Japonii. Wi´cej
o artyÊcie w oddzielnym artykule na stronie 16.
OK Weso∏a

zanim jeszcze ruszy praca
w sekcjach. Ju˝ 18 wrzeÊnia
w obu naszych placówkach
pojawià si´ muzycy z Filharmonii Narodowej. Na kolejnym „Spotkaniu z muzykà”
tym razem s∏uchacze wyruszà do Êwiata zwierzàt
i przekonajà si´, jak mo˝na
opowiadaç o nich muzykà.
W ODT Pogodna muzycy zagoszczà o 10.50, a godzin´
póêniej b´dzie mo˝na ich
spotkaç w OÊrodku. Dwa
dni póêniej, 20 wrzeÊnia,
zapraszamy na wyjàtkowy
recital pi´knych piosenek
o mi∏oÊci. To propozycja dla
s∏uchaczy w ka˝dym wieku.
Najwi´ksze klasyki estrad
polskich i zagranicznych zaÊpiewajà artyÊci Teatru Sabat, Mariusz Pawe∏ JaÊko
oraz Anna Soko∏owska. Natomiast pod koniec miesiàca, kiedy wi´kszoÊç z nas
rozmyÊla o jesieni, proponujemy Wam wycieczk´ na...
Haiti. Wszystko za sprawà
filmu Krzysztofa Szybiƒskie-

Egzaminy Cambridge English przeznaczone
sà dla dzieci ucz´szczajàcych do szko∏y podstawowej; skonstruowano je tak, aby pomóc dzieciom nabieraç pewnoÊci siebie w okresie, gdy
dopiero zaczynajà si´ uczyç j´zyka angielskiego.
Dzieci mogà rozwijaç umiej´tnoÊç pos∏ugiwania
si´ angielskim krok po kroku, przechodzàc z poziomu Starters na poziom Movers, a nast´pnie
Flyers, nabierajàc praktycznych umiej´tnoÊci z zakresu j´zyka angielskiego, które pomogà:
■ korzystaç z mediów w j´zyku angielskim;
■ czytaç ksià˝ki, rozumieç teksty piosenek, oglàdaç
programy telewizyjne i filmy w j´zyku angielskim;
■ zyskaç przyjació∏ na ca∏ym Êwiecie;
■ u˝ywaç angielskiego jako wspólnego j´zyka
mi´dzynarodowego;
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■

przygotowaç si´ do przysz∏ych studiów i sukcesów zawodowych.

Ka˝de dziecko otrzymuje certyfikat Cambridge English dla uczczenia osiàgni´ç. Takie
podejÊcie pomaga dzieciom nabraç pewnoÊci siebie i nagradza rozwój umiej´tnoÊci komunikacji,
a jednoczeÊnie stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji j´zykowych dziecka.
W Weso∏ej do egzaminów Cambridge przygotowuje szko∏a j´zykowa ELC. W roku szkolnym
2015/2016 mo˝na zapisaç si´ do grupy Starters,
Movers, Flyers oraz KET dla uczniów szkó∏ podstawowych oraz PET, FCE i CAE dla m∏odzie˝y
i studentów.
˚ród∏o: Cambridge ESOL

WWW.ANGIELSKIWESOLA.PL
biuro@angielskiwesola.pl
tel. 608 520 808
Siedziba szko∏y:

ul. Godebskiego 3/1,
05-075 Warszawa-Weso∏a
Organizujemy transport ze Starej Mi∏osnej
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Dlaczego warto zdawaç egzaminy
Cambridge YLE dla dzieci?
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Lato w bibliotece
Poczàtek wakacji up∏ynà∏ nam na spotkaniach
zorganizowanych dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieÊcie”. Tym razem motywem przewodnim wspólnych zabaw z dzieçmi by∏ cykl ksià˝ek
detektywistycznych pod tytu∏em „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka.
Na spotkaniach z Lassem i Majà, bohaterami
ksià˝ek „Tajemnica biblioteki”, „Tajemnica gazety”,
„Tajemnica diamentów”, „Tajemnica mumii”, dzieci mia∏y okazj´ poznaç warsztat detektywa, zasady
prowadzenia Êledztwa. Znika∏y ksià˝ki z biblioteki,
w gazecie pojawia∏y si´ fa∏szywe informacje, znika∏y drogocenne kamienie, obrazy z muzeum. Rozwiàzywaniu zagadek towarzyszy∏y zabawy edukacyjne, literackie i plastyczne. By∏y próby projektowania strojów z nietypowego materia∏u
zakoƒczone pokazem mody. Wszystkie zaj´cia cieszy∏y si´ ogromnà popularnoÊcià. Dzi´kujemy dzieciom i ich rodzicom za zainteresowanie naszà wakacyjnà propozycjà. Dzi´kujemy Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej za udost´pnienie sali na te zaj´cia!

Bud˝et partycypacyjny
8 lipca poznaliÊmy wyniki g∏osowania w bud˝ecie partycypacyjnym na 2016 rok. Mi∏o nam
poinformowaç naszych Czytelników, ˝e projekt
„Ksià˝ki bez ograniczeƒ” dotyczàcy biblioteki zajà∏ czwarte miejsce i w przysz∏ym roku otrzymamy z tego bud˝etu 10 100 z∏ na zakup nowoÊci
wydawniczych.

Orange dla bibliotek
Biblioteka w Weso∏ej przez ponad pó∏tora roku korzysta∏a z dofinansowania w ramach programu „Orange dla bibliotek” prowadzonego

przez Fundacj´ Orange. Przekazane Êrodki wykorzystane zosta∏y na op∏at´ za dost´p do Internetu w trzech placówkach: Bibliotece G∏ównej oraz
filiach w Starej Mi∏oÊnie i Woli Grzybowskiej.

NadwiÊlaƒski Uniwersytet
Dzieci´cy w Weso∏ej!
„Czy dinozaury mog∏y szcz´kaç z´bami, czyli
o tym, jakie z´by mo˝na znaleêç w ska∏ach?”
DziÊ fascynujemy si´ dinozaurami, tak jak nasi przodkowie – smokami. Kto nie zna takich
wymar∏ych gadów jak tyranozaur czy brontozaur? O ich ˝yciu powsta∏o wiele filmów. Niewielu z nas jednak s∏ysza∏o o Polonosuchus silesiacus i mia∏o okazj´ rozmawiaç z paleontologami – ludêmi, którzy z dinozaurami majà do
czynienia na co dzieƒ, choç znikn´∏y z powierzchni ziemi dziesiàtki milionów lat temu.
Okazjà do tego b´dzie pierwsze w nowym semestrze spotkanie NadwiÊlaƒskiego Uniwersytetu Dzieci´cego, zorganizowane na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Weso∏ej, poÊwi´cone
wymar∏ym gadom. Poprowadzi je znany polski
paleontolog dr Tomasz Sulej, specjalizujàcy si´
w badaniu ewolucji archozaurów i p∏azów oraz
paleontologii triasu. Autor wielu wa˝nych odkryç na terenie Polski i innych krajów: mi´dzy
innymi w 2005 roku opisa∏ nowy gatunek znany
obecnie jako Polonosuchus silesiacus. Uczestniczy∏ tak˝e w wydobyciu i opisaniu szczàtków olbrzymiego dicynodonta i du˝ego teropoda
z osadów w okolicach Lisowic.

Gdzie i kiedy? 24 wrzeÊnia o godzinie 17.00
w Bistro „Zakàtek” w Weso∏ej, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Zapraszamy dzieci od siódmego roku ˝ycia wraz z rodzicami. Zapisy na www.naud.edu.pl. Wst´p wolny.
Od paêdziernika zapraszamy dzieci w wieku
7–11 lat na spotkania edukacyjne, które b´dà
si´ odbywaç dwa razy w miesiàcu w poniedzia∏ki o godz. 17. Terminy i tematy spotkaƒ oraz
warunki uczestnictwa podane zostanà na spotkaniu 24 wrzeÊnia.

„Ob∏awa augustowska”
– spotkanie autorskie z Teresà
Kaczorowskà – 13 paêdziernika
2015 r. (wtorek), godz. 18.30
Ob∏awa augustowska
to najwi´ksza w powojennej Polsce i do dziÊ
niewyjaÊniona zbrodnia
stalinowska z lipca 1945
roku. Dokona∏y jej liczàce
ok. 45 tysi´cy ludzi regularne oddzia∏y Armii
Czerwonej oraz jednostki
62 Dywizji Wojsk Wewn´trznych NKWD, wspomagane przez UB, MO,
oraz polscy ˝o∏nierze 1 Praskiego Pu∏ku Piechoty.
Zatrzymano ponad 7 tysi´cy ludzi podejrzanych
o dzia∏alnoÊç w podziemiu niepodleg∏oÊciowym,
których uwi´ziono w kilkudziesi´ciu miejscach
na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneƒskiego, a tak˝e sokólskiego. Sowieci utworzyli dla nich tzw. obozy filtracyjne.
Przes∏uchiwano w nich zatrzymanych, bito i torturowano metodami typowymi dla stalinowskiego aparatu terroru.
GoÊç spotkania: Teresa Kaczorowska – historyk, dr nauk humanistycznych, autorka
ksià˝ki „Ob∏awa augustowska”.

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Waldemar Smolarek wraca do Polski
Ju˝ wkrótce, 26 wrzeÊnia 2015 roku o godzinie 19.00, w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” na osiedlu Stara Mi∏osna w Warszawie-Weso∏ej przy ul. Jana Paw∏a II 25 odb´dzie si´ wernisa˝ wystawy „Waldemar Smolarek wraca do Polski”, prezentujàcej wspó∏czesnego polskiego malarza bardziej znanego za granicà ni˝ w ojczyênie. Pragniemy przybli˝yç
Paƒstwu dorobek artysty, który w latach 1968–2010 tworzy∏ na emigracji. Przedstawiamy
rozmow´ z Piotrem Smolarkiem, synem artysty, który przywióz∏ do Polski obrazy ojca i prezentuje je w Warszawie oraz kontynuuje jego dzia∏alnoÊç charytatywnà na rzecz pomocy
chorym dzieciom w ramach Fundacji Âwi´tego Jana Jerozolimskiego na Pradze-Po∏udnie
oraz Fundacji Zdà˝yç z Pomocà w Warszawie, przekazujàc w darze obrazy swego ojca.
Z Piotrem Smolarkiem, synem wybitnego polskiego malarza abstrakcjonisty Waldemara Smolarka, rozmawia Bo˝ena Stefaƒska.
Wyjecha∏ Pan do Kanady
dwa tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego
w Polsce 13 grudnia 1981
roku i po 32 latach, ju˝ po
Êmierci ojca, wraca z jego
obrazami do Polski. Co czuje
syn malarza w takiej chwili?
Ciesz´ si´, ˝e mam mo˝liwoÊç zaprezentowaç dorobek
artystyczny mojego ojca w Polsce. W tym roku by∏o ju˝ kilka
wystaw Waldemara Smolarka
w Warszawie, mi´dzy innymi
w Starej Prochowni, tak˝e
w Domu Kultury na Saskiej
K´pie i w Atelier Grzybowska.
Wa˝na jest dla mnie tak˝e nast´pna ekspozycja
obrazów mojego ojca, w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” w Warszawie-Weso∏ej. Czuj´, ˝e
jest to dobry sposób, ˝eby Polacy dowiedzieli si´,
jak wybitnym malarzem by∏ Waldemar Smolarek,
zobaczyli jego obrazy, zapoznali si´ z jego dorobkiem artystycznym i dzia∏alnoÊcià charytatywnà
w Kanadzie na rzecz pomocy ludziom chorym na
raka. Za swoje dokonania artystyczne, ale nie tyl-

ko, mój ojciec otrzyma∏ Medal Honoru i tytu∏ Mi´dzynarodowego Cz∏owieka Roku 1996/1997. Ponadto wpisano go na list´ 500 najwybitniejszych
indywidualnoÊci International
Biographical Centre w Cambridge w Anglii. Ojciec wspó∏pracowa∏ tak˝e z Salwadorem
Dalim, mia∏ bardzo du˝o wystaw w ca∏ej Europie, mi´dzy
innymi w Szwecji, Hiszpanii,
we W∏oszech, Austrii, Niemczech, Francji, Chinach, Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Mój ojciec mieszka∏
i tworzy∏ za granicà przez
42 lata, najpierw dwa lata
w Szwecji, potem w Kanadzie, ale w zwiàzku z licznymi
wystawami jego obrazów du˝o podró˝owa∏ po Êwiecie.
Powróçmy do czasów m∏odoÊci Pana ojca,
to lata 60. Studiowa∏ u profesora Zygmunta
Tomkiewicza i malarza Aleksandra Kobzdeja.
Kiedy zaczà∏ wystawiaç swoje prace?
By∏ rok 1962, mój ojciec mia∏ wtedy 25 lat i ju˝
wtedy by∏o widaç, ˝e ma talent. Wszystko zacz´∏o si´ spontanicznie w Warszawie. Kolega, tak˝e
malarz, Zbigniew Kupczyƒski, pojecha∏ na Prag´
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zaraziç swego koleg´ Waldemara Smolarka pomys∏em robienia wystaw na Barbakanie i ju˝ nast´pnego dnia wywiesili swoje obrazy na murach
Starówki. I tak si´ zacz´∏o. Ojciec by∏ zaliczany do
warszawskiej grupy malarzy niezale˝nych, chocia˝ formalnie do nich nie nale˝a∏.
Jak Pan wspomina swojego ojca?
Kiedy mia∏em 5 lat, ojciec przynosi∏ ró˝ne cz´Êci
metalowe i ∏àczy∏ je w dziwne konstrukcje. Malowa∏ te˝ obrazy, w domu by∏o du˝o p´dzli, farb
i p∏ócien. Nied∏ugo potem wyjecha∏ za granic´ i na
sta∏e zamieszka∏ w Kanadzie. Ja pojecha∏em do Kanady, majàc 18 lat. Obydwaj ˝yliÊmy oddzielnie,
swoim ˝yciem i swoimi sprawami, ale pisaliÊmy do
siebie listy i pozostawaliÊmy w sta∏ym kontakcie.
Ostatnie lata, 2008–2010, by∏y bardzo dobre dla
naszych wzajemnych relacji, sp´dzaliÊmy wtedy
razem du˝o czasu. Ojciec mia∏ artystycznà dusz´.
Jak zaczyna∏ tworzyç, to ca∏y czas malowa∏, nawet
po kilkanaÊcie obrazów naraz, powstawa∏y wtedy
ca∏e cykle jego prac. ˚y∏ on w swoim Êwiecie, nikomu krzywdy nie robi∏, ale te˝ nie pozwoli∏ sobie
wejÊç na g∏ow´, by∏ niezale˝ny i pozosta∏ wierny
swojej sztuce a˝ do Êmierci.
Przed nami kolejna wystawa malarstwa
Waldemara Smolarka w Polsce, co chcia∏by
Pan powiedzieç tym odbiorcom sztuki, którzy
przyjdà na wystaw´ obrazów Pana ojca?
Przede wszystkim chcia∏bym serdecznie zaprosiç na t´ wystaw´, która b´dzie w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” w Warszawie
w dniach od 26 wrzeÊnia do 17 paêdziernika
2015 roku, i na wernisa˝ w sobot´ o godzinie
19.00 oraz ˝yczyç wielu wspania∏ych wra˝eƒ
i doznaƒ estetycznych, a tak˝e podzi´kowaç kierownictwu i zespo∏owi OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” oraz osobom wspierajàcym
mnie w prezentacji dorobku mego ojca w kraju
po wielu latach jego medialnej nieobecnoÊci.
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ Panu
i obrazom pana ojca szcz´Êliwych powrotów
do Polski.
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MATERIAŁY
DO PAKOWANIA
HURT – DETAL
●

PUDEŁKA – kilkaset wymiarów
i fasonów dostępnych od ręki
na naszym magazynie

●

KOPERTY – zwykłe, bąbelkowe,
foliowe, tekturowe

●

FOLIE STRETCH – różne kolory

●

FOLIE BĄBELKOWE

●

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

●

TORBY PAPIEROWE
– białe, brązowe, kolorowe

●

KĄTOWNIKI, PRZEKŁADKI, ETYKIETY

i wiele innych materiałów niezbędnych
do PAKOWANIA I ZABEZPIECZANIA

Wszystko dostępne od ręki w naszym sklepie

WWW.KRAFTEN.PL
05-079 Zabraniec k/Sulejówka, ul. Okuniewska 3
Tel. 663-303-208, sklep@kraen.pl
Zamówienia od 500 zł – DOSTAWA GRATIS!!!

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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Wakacje
w Kazimierzu Dolnym
W dniach 1–9.08.2015
w Kazimierzu Dolnym
odby∏ si´ dziewiàty Festiwal Filmu i Sztuki
„Dwa Brzegi”. W dwóch
klimatyzowanych namiotach na 800 i 300
miejsc codziennie mo˝na by∏o obejrzeç oko∏o 14 filmów. Bilet na jeden seans to wydatek 14 z∏. Na Ma∏ym Rynku w kinie „Pod
chmurkà” odbywa∏y si´ wieczorne seanse
bezp∏atne, tak jak w OÊrodku Kultury w Janowcu. Na festiwal przybyli wybitni twórcy
filmu, sztuki, aktorzy nie tylko z Polski, ale
i z Europy. Mo˝na by∏o si´ z nimi spotkaç
w Cafe Kocham Kino, zadaç pytanie, otrzymaç autograf. A spotkaç tam mogliÊmy takie osobistoÊci jak: Jerzy Skolimowski, Jerzy

Stuhr, Pawe∏ Pawlikowski, Jan Englert, Olaf
Lubaszenko, Ewa WiÊniewska, Gra˝yna
Szapo∏owska, Ma∏gorzata Zajàczkowska,
Janusz G∏owacki czy wielki nasz pianista
W∏odek Pawlik promujàcy swój nowy album
„America”. W saloniku Empik swoje ksià˝ki promowali: Jerzy Kisielewski, Katarzyna
Miller, Paulina M∏ynarska, Monika Jaruzelska, Szymon Ho∏ownia, Szymon Majewski.
W licznych galeriach sztuki zaprezentowali
swoje prace znani kazimierzowscy malarze.
W Mi´çmierzu w galerii „Klimaty” odbywa∏y si´ koncerty i wystawy. Codziennie na
Du˝ym Rynku mo˝na by∏o „pobujaç si´”
przy muzyce rozmaitych zespo∏ów. W hotelu „Kazimierzówka” uczestniczy∏am w niezwyk∏ym muzycznym spektaklu „Podwórko
– Âwiat” w wykonaniu Oleny Leonenko
w re˝yserii Janusza G∏owackiego. A wszystko to za sprawà dyrektora artystycznego
Gra˝yny Torbickiej, która ca∏y dzieƒ prowadzi∏a spotkania, prezentowa∏a twórców, zaprasza∏a na filmy. „Dwa Brzegi” to ogromny projekt realizowany przez ca∏y tydzieƒ od

Zapraszamy do gabinetu Brain Trainings na diagnoz´
i terapi´ metodà EEG Biofeedback i metodà Warnkego
METODA WARNKEGO to
nowoczesna metoda terapii
zaburzeƒ czytania i pisania,
z której korzyÊci czerpià
g∏ównie dyslektycy, dzieci
majàce trudnoÊci w nauce
oraz osoby z zaburzeniami
mowy lub percepcji s∏uchowej. W tej metodzie terapeuta pracuje z wykorzystaniem
specjalistycznego sprz´tu.
Terapia metodà Warnkego adresowana jest
do dzieci i m∏odzie˝y, którzy:
doÊwiadczajà trudnoÊci w opanowaniu poprawnego czytania (np. trudnoÊci w zrozumieniu czytanego tekstu, nierówne lub obni˝one tempo czytania, dysleksja),
mimo znajomoÊci zasad ortograficznych pope∏niajà b∏´dy podczas pisania,
doÊwiadczajà trudnoÊci w opanowaniu j´zyka obcego,
przejawiajà zaburzenia w zakresie przetwarzania bodêców s∏uchowych.
Je˝eli dziecko lub nastolatek doÊwiadcza powy˝szych trudnoÊci, warto rozwa˝yç udzia∏ w tej
formie terapii (niezale˝nie od tego, czy posiada
opini´ o dysleksji, czy te˝ nie). Treningi metodà

Warnkego cechujà si´ wysokà efektywnoÊcià
tak˝e w sytuacji, kiedy nie sprawdzi∏y si´ tradycyjne formy terapii trudnoÊci w nauce.
Trenujàce dzieci doÊç szybko zaczynajà ∏atwiej
przyswajaç informacje, sà mniej zm´czone zaj´ciami w szkole i szybciej wykonujà zadania domowe. Wszystko stanowi dobrà baz´ do osiàgania kolejnych sukcesów szkolnych. Podstawowà
zaletà metody jest koncentracja na przyczynach,
a nie objawach problemu, dzi´ki czemu mo˝na
spodziewaç si´ trwa∏ej poprawy.
EEG Biofeedback (neurofeedback) to nowoczesna metoda terapii, której celem jest poprawa funkcjonowania cz∏owieka poprzez korzystnà zmian´ pracy jego mózgu. Dzi´ki mechanizmowi biologicznego sprz´˝enia zwrotnego
pacjent otrzymuje sygna∏y o stanie fizjologicznym swojego mózgu – mo˝e wi´c modyfikowaç
funkcje, które normalnie nie podlegajà Êwiado-

rana do póênych godzin wieczornych.
W ubieg∏ym roku wzi´∏o w nim udzia∏ 25 tysi´cy goÊci. Warto choç na jeden dzieƒ
wpaÊç do Kazimierza i poddaç si´ tej atmosferze. Bilet seniora w klimatyzowanym busie to koszt 22 z∏. Pyszny, domowy obiad
w cenie 15 do 20 z∏. Seans filmowy to 14 z∏.
Do tego mnóstwo spotkaƒ, atrakcji i wra˝eƒ
za darmo. I do tak aktywnej formy wypoczynku zach´ca Was weso∏owska kulturalno-oÊwiatowa Weberowa.

UTW 2015/2016
Inauguracja nowego roku szkolnego odb´dzie si´ 10 paêdziernika o godz. 10.00
w gimnazjum przy ul. Klimatycznej.
Op∏aty za nowy rok akademicki przyjmowane b´dà w czasie dy˝urów sekretariatu:
■ ODT Pogodna – poniedzia∏ek, wtorek
12.00–13.00
■ OSP Weso∏a – Êroda, czwartek, piàtek
12.00–13.00
Gra˝yna Weber

mej kontroli. Umo˝liwia to wzmacnianie lub hamowanie okreÊlonych fal mózgowych odpowiedzialnych za rozmaite czynnoÊci. Ta metoda terapii wykorzystuje naturalnà zdolnoÊç mózgu
do uczenia si´.
Metoda EEG Biofeedback doskonale sprawdza si´ w pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à.
Na treningi zapraszamy przede wszystkim
uczniów:
majàcych gorsze wyniki w nauce mimo wysokiej inteligencji,
z nadruchliwoÊcià i impulsywnoÊcià (tak˝e
ADHD),
z trudnoÊciami w koncentracji uwagi (tak˝e
ADD, ADHD, dysleksja),
z trudnoÊciami w kontrolowaniu negatywnych emocji,
doÊwiadczajàcych nadmiernego stresu (np.
podczas wystàpieƒ publicznych, w sytuacjach
egzaminacyjnych),
pragnàcych poprawiç funkcjonowanie swojego mózgu i zwi´kszyç jego wydajnoÊç.
Obie metody sà ca∏kowicie bezpieczne, bez skutków ubocznych. Du˝à rol´ odgrywa motywacja
i zaanga˝owanie zarówno klienta, jak i terapeuty.

REKL AMA

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA

w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848
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Podró˝ do chwalebnej kolebki Mazowsza
Wszechobecna Pani Wiosna 20 czerwca
koƒczy swoje panowanie, a my – Sekcja
Emerytów i Rencistów Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
w Weso∏ej – w tym najd∏u˝szym dniu w roku
pojechaliÊmy na kolejnà autokarowà wycieczk´, pod has∏em: „Podró˝ do chwalebnej kolebki Mazowsza – P∏ocka”. Inicjatorem i przewodnikiem wycieczki by∏ Prezes Sekcji Emerytów ZNP w Weso∏ej Pan Longin Wàsowski.
Po serdecznym powitaniu uczestników wycieczki przez Prezesa Zwiàzku wyruszyliÊmy
z Weso∏ej na tras´ wycieczki. Towarzyszy∏ nam
niecodzienny goÊç, Pani Ma∏gorzata Zar´ba
– radna PiS z osiedla Zielona, oraz Pan Tadeusz Glinka – przewodnik na trasie wycieczki.
I etap: Sochaczew – miasto le˝àce nad
Bzurà, gdzie we wrzeÊniu 1939 r. trwa∏y zaci´te walki obronne armii „Poznaƒ” i „Pomorze” z wojskami hitlerowskimi, w czasie których zgin´∏o 3693 ˝o∏nierzy Wojska Polskiego. Na cmentarzu, pod pomnikiem
poÊwi´conym poleg∏ym w bitwie, kwiaty z∏o˝yli Panowie J. Karbownik i J. Konnak, znicz
zapali∏a sybiraczka Pani Jadwiga Mi∏kowska,
a Pani Barbara Baraƒska odczyta∏a „Modlitw´ za Ojczyzn´”:
„Prosimy Ci´, nasz Zbawicielu, Panie Jezu
Chryste, abyÊ chroni∏ naszà Ojczyzn´ od
wszelkich przeciwnoÊci, rzàdzi∏ nià i kierowa∏.
Otaczaj mi∏oÊcià swego Boskiego Serca, p∏onàcego niepoj´tà mi∏oÊcià, wszystkich jej
mieszkaƒców. W Twoim mi∏osierdziu zanurzamy naszà Ojczyzn´, wszystkie trudne sprawy,
problemy, ludzkie n´dze, grzechy ca∏ego narodu i wprowadê nas na drog´ nawrócenia.
Zapal ogieƒ wiary i mi∏oÊci w naszych sercach, byÊmy ˝yli w Êwietle Twojej prawdy,
wdzi´czni za to, ˝e nale˝ymy do Ciebie. Króluj
we wszystkich ludzkich sercach, w rodzinach,
miejscach pracy, nauki. Tobie, o Chryste, zawierzamy szczególnie m∏ode pokolenie Pola-

ków, proszàc, by nie zatraci∏o ducha wiary
i patriotyzmu.
Matko nasza i Królowo, Maryjo, wstawiaj
si´ nieustannie za nami!”
Nast´pnie przejechaliÊmy obok ruin zamku
ksià˝àt mazowieckich i udaliÊmy si´ w dalszà
tras´.
II etap: P∏ock – jedno z najs∏ynniejszych
i najpi´kniej po∏o˝onych miast w Polsce.
Zwiedzanie zacz´liÊmy od Starego Miasta,
gdzie znajduje si´ neoklasycystyczny Ratusz
z XIX w. wg projektu J. Kubickiego, z wie˝à
obronnà – miejscem ostatniego posiedzenia
Sejmu Królestwa Polskiego (obecnie siedziba
w∏adz miejskich). O godz. 12.00 rozleg∏ si´
hejna∏ grany przez tr´bacza z wie˝y ratuszowej i obejrzeliÊmy scen´ pasowania na rycerza Boles∏awa III Krzywoustego przez jego ojca W∏adys∏awa Hermana.
Nast´pnie udaliÊmy si´ na spacer po mieÊcie. PodziwialiÊmy stare, pi´kne barokowe
kamienice, zespo∏y klasztorne i koÊcielne oraz
poszliÊmy na Tumskie Wzgórze – malowniczà
skarp´ nad Wis∏à, gdzie wybudowana zosta∏a
z inicjatywy biskupa Aleksandra z Malonne
pot´˝na Bazylika Katedralna (1126–1141),
która po dziÊ dzieƒ stanowi najbardziej charakterystyczny element pejza˝u miasta.
Tu, w kaplicy Królewskiej, znajduje si´ sarkofag ze szczàtkami dwóch w∏adców Polski
– W∏adys∏awa Hermana i Boles∏awa III Krzywoustego. Niezwyk∏e wra˝enie zrobi∏y na nas
wykonane z bràzu Drzwi P∏ockie z 1154 r.
Szkoda, ˝e to tylko kopia.
Spacerujàc ul. Piekarskà, doszliÊmy do pomnika Boles∏awa III Krzywoustego, który stoi
w otoczeniu szeÊciu wojów d∏uta Zbigniewa
Mikielewicza, toruƒskiego rzeêbiarza (pomnik
z 2012 r.).
Nieco dalej doszliÊmy do najstarszej polskiej szko∏y Êredniej, tzw. „Ma∏achowianki”,
o XII-wiecznym rodowodzie (obecnie mieÊci
si´ tu LO im. Stanis∏awa Ma∏achowskiego).

O godz. 15.00 byliÊmy w Muzeum ˚ydów,
którzy przez stulecia stanowili tu znacznà
cz´Êç lokalnej spo∏ecznoÊci. Muzeum mieÊci
si´ w budynku dawnej synagogi. Z uwagà s∏uchaliÊmy objaÊnieƒ pracujàcych tu przewodników i wpisaliÊmy si´ do Ksi´gi Pamiàtkowej.
Po kilkugodzinnym spacerze udaliÊmy si´
na obiad. By∏a to chwila odpoczynku i relaksu,
wymiany wra˝eƒ i spostrze˝eƒ.
Swój pobyt w pi´knym P∏ocku zakoƒczyliÊmy, oglàdajàc pomnik W∏adys∏awa Broniewskiego – poety urodzonego w tym mieÊcie.
RecytowaliÊmy wiersze i s∏uchaliÊmy mniej
znanych utworów w wykonaniu Pana Przewodnika.
Zm´czeni, ale bardzo zafascynowani pi´knem i bogactwem kulturowym i historycznym
P∏ocka, którego pradzieje zwiàzane sà z poczàtkami paƒstwa polskiego, wyruszyliÊmy
w drog´ powrotnà.
III etap: Czerwiƒsk nad Wis∏à – zwiedzaliÊmy Bazylik´ NMP z XII w. z przebudowanym
w okresie gotyku portalem romaƒskim i polichromià romaƒsko-gotycko-renesansowà oraz
dzwonnicà gotyckà z XV w.
W miasteczku tym w 1410 r. nastàpi∏o po∏àczenie wojsk polskich i litewskich.
SpacerowaliÊmy po parkach okalajàcych
Bazylik´, podziwialiÊmy pi´kne widoki i panoram´.
Ale co dobre, to si´ szybko koƒczy. W ten
ostatni dzieƒ Pani Wiosna obdarzy∏a nas dobrà pogodà. Szcz´Êliwi i bogaci w wiedz´ historycznà i kulturowà wróciliÊmy do Weso∏ej,
Êpiewajàc biesiadne piosenki.
Dzi´kujemy Ci, Panie Longinie! Dzi´kujemy
Panu Przewodnikowi! Do zobaczenia na nast´pnej wycieczce.
Barbara Baraƒska
– uczestnik wycieczki i cz∏onek
Sekcji Emerytów ZNP
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ZAPRASZA NA TRENINGI
dzieci, młodzież i dorosłych!
Zajęcia poszerzone o elementy tzw. samoobrony i walki w parterze,
prowadzi mgr AWF Zbigniew Ostrowski – 4 DAN.
WESOŁA:
● SP 174, pl. Wojska Polskiego 28
środa (tylko dzieci) 13.30.

●

SP 173, Trakt Brzeski 18
wt. 18.00 i sob. 12.00.

www.ukskaratewesola.pl Tel.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

604 107 118

KSIEGOWOSC-FIRM.PL
PE¸NY ZAKRES
US¸UG KSI¢GOWYCH
I KADROWO-P¸ACOWYCH
tel.: 501

225 400, 508 236 778

e-mail: IRECZESZYK@WP.EU
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5. Agresywnie reagujesz na krytyk´

Okiem coacha

Krótki trening
podnoszenia samooceny
Ka˝dy z nas chcia∏by sprawnie funkcjonowaç w przestrzeni
spo∏ecznej, towarzyskiej i rodzinnej – mieç dobrych
znajomych i serdecznych przyjació∏, swobodnie zachowywaç
si´ na randkach i imprezach, bez przeszkód komunikowaç si´ z kolegami
w pracy, z szefem i oczywiÊcie z najbli˝szymi.
Z jakiego powodu nie zawsze si´ to udaje? Oto niektóre powody:
1. Umniejszasz siebie

3. Dajesz „dobre rady”

Robisz to poprzez u˝ywanie deprecjonujàcych
okreÊleƒ typu – „ale ze mnie niezdara”, „przykro
mi, ˝e musisz mnie znosiç”, „ale˝ jestem g∏upia”.
Nawet jeÊli mówisz to z odrobinà kokieterii, takie s∏owa powtarzane cz´sto przekonujà Ciebie
samà, ˝e istotnie nie stanowisz atrakcyjnego towarzystwa. Dla innych sà równie˝ sygna∏em, ˝e
nie masz o sobie dobrego zdania.
Rada: reaguj normalnie – powiedz po prostu
z uÊmiechem: „och, zapomnia∏am o...”, „musia∏em ci´ êle zrozumieç” itp.

Uwa˝asz, ˝e wydasz si´ sympatyczny i zostaniesz zaakceptowany, kiedy oka˝esz trosk´ i zainteresowanie. Robisz to jednak w formie, która odnosi odwrotny skutek. Znajomemu palaczowi robisz wyk∏ad na temat szkodliwoÊci
papierosów, a przyjacio∏om z niesfornym dzieckiem proponujesz w∏asne metody wychowawcze. Znasz si´ na wszystkim – na modzie, urodzie, jesteÊ mistrzem kierownicy i najlepiej
wiesz, jak prowadziç dom. Potem dziwisz si´,
˝e Twój telefon milczy.
Rada: jeÊli ktoÊ uwa˝a Ci´ za eksperta w jakiejÊ sprawie, z pewnoÊcià sam zwróci si´ do
Ciebie o rad´.

2. Bojkotujesz komplementy
S∏yszàc coÊ mi∏ego pod swoim adresem – popadasz w zak∏opotanie i czujesz, ˝e musisz natychmiast wyprowadziç rozmówc´ z b∏´du. Na
has∏o „∏adnie wyglàdasz” odpowiadasz: „No
wiesz? Fatalnie spa∏am, wyglàdam jak zombie!”,
a s∏owa „jesteÊ bardzo mi∏a” traktujesz niemal
jak zarzut i odpalasz „coÊ ty, bywam wredna, po
prostu mnie nie znasz”. Rezultat? Rozmówca,
który chcia∏ podkreÊliç swoje pozytywne nastawienie do Ciebie, czuje si´ niemal jak agresor.
Zapewne d∏ugo si´ zastanowi zanim po raz kolejny powie Ci coÊ mi∏ego.
Rada: na komplement odpowiadaj po prostu
s∏owem „dzi´kuj´”, „mi∏o mi to s∏yszeç”
i uÊmiechnij si´ przy tym. Zaprzeczanie dowodzi
niskiej samooceny.

4. Nie bronisz swoich przekonaƒ
Kiedy wyg∏osisz swój poglàd na jakiÊ temat
i spotkasz si´ z odmiennym zdaniem, natychmiast wycofujesz si´, a bywa, ˝e nawet przyznajesz racj´ rozmówcy. Na przyk∏ad: zachwycasz si´ obejrzanym filmem. Gdy jednak ktoÊ
inny stwierdzi, ˝e by∏ nudny, Ty od razu zmieniasz zdanie i stwierdzasz, ˝e oczywiÊcie nie
jest to bynajmniej arcydzie∏o, a w∏aÊciwie to
przeci´tniak. „I w∏aÊciwie nie ma sensu go
oglàdaç” – koƒczysz.
Rada: pozostaƒ przy swojej opinii, jeÊli w nià
wierzysz. Osoby, które majà w∏asne zdanie, budzà szacunek.

Nikt nie lubi byç krytykowany, ale czasem
bywa to konstruktywne. Jednak Ty, zanim zastanowisz si´, czy aby czyjeÊ s∏owa mia∏y
s∏usznà podstaw´, od razu kontratakujesz. Albo dewaluujesz osob´, która wyrazi∏a niepochlebnà opini´, albo si´ obra˝asz. Tak czy siak
przekazujesz komunikat, ˝e nie ˝yczysz sobie,
by ktokolwiek wyra˝a∏ coÊ innego ni˝ aprobat´
wobec Twojej osoby. Chyba zdajesz sobie spraw´, ˝e taka postawa zniech´ca ludzi do szczeroÊci wobec Ciebie? W ka˝dej relacji powinno
byç miejsce i na wspierajàce s∏owa, i na wymian´ innych opinii, szczególnie jeÊli mówimy
o konstruktywnej krytyce.
Rada: jeÊli uznasz, ˝e krytyka jest konstruktywna, odnieÊ si´ do niej bez emocji.

6. JesteÊ niedyskretny
W rozmowach zdarza Ci si´ opowiadaç
o swoich znajomych i przyjacio∏ach – o ich problemach lub szczegó∏ach ˝ycia, których najpewniej nie chcieliby upubliczniaç. Nawet jeÊli zastrzegasz, ˝e to poufne i prosisz o zatrzymanie
tych rewelacji dla siebie, robisz wra˝enie osoby,
która nie grzeszy dyskrecjà i lepiej nie powierzaç
jej prywatnych spraw. To zdecydowanie zmniejsza Twojà towarzyskà atrakcyjnoÊç.
Rada: po prostu unikaj rozmów o nieobecnych, chyba ˝e w samych superlatywach.

7. Mówisz za du˝o
Kiedy opowiadasz coÊ, zanudzasz rozmówc´
mnóstwem szczegó∏ów. Naprawd´ niewiele
osób obchodzi, czy na Twojej Êniadaniowej kanapce znajdowa∏ si´ dziÊ pomidor czy ogórek, jaki krawat za∏o˝y∏ Twój szef i która by∏a dok∏adnie
godzina, gdy zadzwoni∏ do Ciebie cioteczny brat.
Zasypywanie ludzi lawinà s∏ów sprawia, ˝e wy∏àczajà si´ i czekajà (nie)cierpliwie, a˝ skoƒczysz
mówiç. A potem na Twój widok zak∏adajà czapk´ niewidk´ ☺.
Rada: mów o sprawach, które mogà naprawd´ zainteresowaç rozmówc´, i nie wdawaj si´
w szczegó∏y, jeÊli nie sà istotne.
Joanna Godecka, lifecoach
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ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20
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 realizuje projekt unijny w ramach którego przyjmujemy dzieci do przedszkola za darmo wg
kryteriów: dzieci nie chodzàce jeszcze do przedszkola, dzieci z rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego,
dla opiekunów samotnie wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy, autyzmem i deficytami
psychologiczno-pedagogicznymi. Rodzice wnoszà tylko op∏at´ za wy˝ywienie. ˚∏óbek realizuje projekt rzàdowy
„Maluch 2015” w którym dzieci otrzymujà dofinansowanie w kwocie 244 z∏ miesi´cznie.
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odkrywanie talentów
poprawa relacji
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czynnoÊciach codziennych – inaczej chodzi,
inaczej siedzi i inaczej stoi. Ból jest wtedy mniej
odczuwalny, ale rodzi si´ wada postawy. Podobnych mechanizmów jest wiele i bardzo cz´sto umykajà naszej uwadze.

Wady postawy – zarówno u dzieci, jak i u doros∏ych – to w obecnych czasach problem masowy, a sprzymierzeƒcami tych schorzeƒ sà: siedzàcy tryb ˝ycia, z∏e od˝ywianie, brak czasu
i stres. Zapracowani, nie zwracamy uwagi na to,
jak nasze dzieci sp´dzajà swój czas wolny. Twoje dziecko pracuje na swojà wad´ postawy
od wczesnego dzieciƒstwa. Dzieje si´ tak, jeÊli godzinami siedzi przed komputerem czy
telewizorem, jeÊli wi´kszoÊç wolnego czasu sp´dza w domu oraz gdy unika sportu.
Wada postawy kojarzy nam si´ najcz´Êciej ze
zgarbionà sylwetkà, ale tak naprawd´ jest to
problem o wiele bardziej z∏o˝ony, cz´sto niewidoczny na pierwszy rzut oka. Problem ten nie
musi wcale dotyczyç tylko pleców. Cz´sto lekcewa˝ymy drobne objawy. Kiedy nasze dziecko
skar˝y si´ na ból stopy lub kolana, a nie widzimy tam nic niepokojàcego (rana, opuchlizna),
mówimy z uÊmiechem „do wesela si´ zagoi”.
Tymczasem nasza pociecha, chcàc zmniejszyç
ból, inaczej ustawia swoje cia∏o przy wszystkich

Objawy, na które nale˝y zwróciç uwag´, to:
■ Odstajàce ∏opatki
■ Asymetria: w u∏o˝eniu barków, bioder,
kolan, w talii, w linii kr´gos∏upa
■ Zapadni´ta klatka piersiowa
■ Zaokràglenie pleców, garb
■ Utykanie
■ Ból (mi´Êni, kr´gos∏upa, kolan, stóp,
bioder)
■ Nierównomierne Êcieranie podeszew
butów
■ Dziwny chód
JeÊli zauwa˝y∏eÊ u swojego dziecka którykolwiek z wy˝ej wymienionych objawów,
niezw∏ocznie udaj si´ z nim do specjalisty
lub zg∏oÊ si´ do rehabilitanta, aby oceni∏ postaw´ i biomechanik´ aparatu ruchu. Przy
wczeÊnie wykrytych wadach z regu∏y wystarczà çwiczenia korekcyjne pod okiem fizjoterapeuty oraz zmiana z∏ych nawyków. Uwaga!
Je˝eli przeoczymy wczesny okres powstawania wady, mo˝e nastàpiç jej pog∏´bianie, a na-

wet, w póêniejszym czasie, utrwalenie si´ dysfunkcji. Wówczas leczenie b´dzie bardziej
skomplikowane, a szanse na ca∏kowite pozbycie si´ schorzenia o wiele mniejsze.
Zach´cajmy nasze maluchy do aktywnoÊci
ruchowej od wczesnego dzieciƒstwa, ale z g∏owà. Zwracajmy bacznà uwag´ na rodzaj
sportu, jaki uprawia nasze dziecko. Wa˝ne
jest, aby nie pog∏´bia∏o swoich wad. Zbli˝a
si´ poczàtek roku szkolnego i czas wyboru zaj´ç dodatkowych. Zanim zapiszesz malucha na
zaj´cia sportowe, zg∏oÊ si´ do rehabilitanta,
aby oceni∏ postaw´ i funkcjonalnoÊç aparatu
ruchu, a nast´pnie doradzi∏ Ci, jaki rodzaj aktywnoÊci b´dzie najlepszy dla Twojego dziecka.
Pami´taj, ˝e to nie wynik sportowy jest najwa˝niejszy, ale zdrowie i bezpieczeƒstwo dziecka.
W przychodni rehabilitacyjnej CORPOMED
skutecznie leczymy wady postawy. Zapewniamy badanie oraz zaj´cia korekcyjne grupowe i indywidualne, dostosowane do schorzenia. Masz pytania? Zadzwoƒ pod numer
(22) 773-00-27, www.corpomed.pl.

ul. Jana Paw∏a II 218
Warszawa-Weso∏a os. Stara Mi∏osna
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StypendyÊci z Gimnazjum nr 120
W roku szkolnym 2014/15 w Gimnazjum nr 120 zosta∏y przyznane dwa stypendia naukowe w ramach regionalnego
programu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych. Otrzymali je:
Maria Wzorek z klasy II oraz Jura Panasevich z klasy III. Jest to projekt systemowy Samorzàdu Województwa Mazowieckiego realizowany przez Departament

Edukacji Publicznej i Sportu Urz´du
Marsza∏kowskiego w Warszawie.
Marysia realizowa∏a projekt „Matematyka w otaczajàcej nas przyrodzie”, podczas
którego zg∏´bia∏a wiedz´ o z∏otym podziale, z∏otej liczbie, z∏otym kàcie, ciàgach Fibonacciego, budowie fraktali, symetriach.
Jura zaÊ realizowa∏ projekt „Strona internetowa m∏odego matematyka”. Ukoƒ-

Europejskie spotkanie m∏odzie˝y
Krzy˝owa – maleƒka wieÊ na Dolnym Âlàsku,
kiedyÊ majàtek rodziny Jamesa von Moltke.
W czasach nazizmu dzia∏a∏a tu grupa opozycyjna
„Kràg z Krzy˝owej”. Cz∏onkowie grupy sprzeciwiali si´ dyktaturze hitlerowskiej
i z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia planowali demokratyczne i pokojowe
Niemcy, zintegrowane z Europà.
Obecnie swojà siedzib´ ma tutaj
Fundacja „Krzy˝owa” dla Porozumienia Europejskiego, która nawiàzuje do tradycji tego ruchu oporu,
nonkonformizmu i odwagi cywilnej. Odwo∏uje si´ do doÊwiadczeƒ
opozycji przeciwko dyktaturom
w Europie Ârodkowej i Wschodniej.
W 1989 roku odby∏a si´ w Krzy˝owej polsko-niemiecka „Msza Pojednania” z udzia∏em premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza
Helmuta Kohla.
Dzisiaj w kompleksie pa∏acowym mieÊci si´
Mi´dzynarodowy Dom Spotkaƒ M∏odzie˝y, który stwarza przestrzeƒ dla spotkaƒ i wzajemnego
poznania si´ m∏odych ludzi z ró˝nych krajów.
Spotyka si´ tu m∏odzie˝ z ca∏ej Europy, aby rozmawiaç i lepiej si´ poznaç. W dniach 4-9 lipca
2015 roku równie˝ uczniowie Szkó∏ „Bu∏haka”

spotkali si´ w Krzy˝owej ze swoimi niemieckimi
i s∏owackimi rówieÊnikami. Naszym celem by∏o
zbudowanie pozytywnych relacji i lepsze poznanie si´. Bogata oferta programowa spowodo-

wa∏a, ˝e wiele czasu sp´dzaliÊmy razem.
Wszystko oczywiÊcie w mieszanych polsko-niemiecko-s∏owackich grupach. A ˝e wszyscy doskonale znamy j´zyk niemiecki, bariery j´zykowej nie by∏o. Wspólnie odbyliÊmy wiele wycieczek, m.in. do KL Gross Rosen, Wroc∏awia,
zwiedziliÊmy równie˝ KoÊció∏ Pokoju w ÂwidniREKL AMA

czy∏ kurs tworzenia stron internetowych
i samodzielnie wykona∏ swojà w∏asnà
stron´ (sh195480.website.pl), na której
zamieÊci∏ ciekawe informacje dotyczàce
liczby pi.
Obecnie Marysia jest uczennicà klasy
III Gimnazjum nr 120, a Jura uczniem
XIV LO im. Stanis∏awa Staszica w Warszawie. ˚yczymy im wielu sukcesów nowym roku szkolnym 2015/16.
B.T.

cy. Nie mog∏o te˝ zabraknàç czasu na sport i rekreacj´. UrzàdzaliÊmy mecze pi∏ki no˝nej i siatkowej. Czasami nawet udawa∏o nam si´ wygraç! By∏o ognisko z kie∏baskami, podchody,
wieczór mi´dzynarodowy oraz Êpiew przy gitarze. Przez tydzieƒ doÊwiadczaliÊmy ró˝norodnoÊci i poszerzaliÊmy nasze horyzonty. Wierzymy,
˝e wielokulturowoÊç, ró˝norodnoÊç
spo∏eczna, narodowa i religijna jest
bogactwem Europy. Chcemy, aby
narody ˝y∏y w pokoju i tolerancji,
aby si´ wspiera∏y. Przez te pi´ç dni
budowaliÊmy „mosty” mi´dzy historià a teraêniejszoÊcià, mi´dzy
Europà Wschodnià a Zachodnià.
I nie chodzi o to, aby ciàgle rozpami´tywaç wojn´ i rozdrapywaç zagojone ju˝ rany. Chodzi przede
wszystkim o to, aby z historii i b∏´dów wyciàgaç wnioski. Bo wojna
to z∏o, które niszczy nie tylko pojedynczych ludzi, ale ca∏e narody.
Wiemy, ˝e nasza przysz∏oÊç zale˝y
od nas samych, od naszej osobistej
odpowiedzialnoÊci za polityczny, socjalny i ekologicznie zrównowa˝ony rozwój spo∏eczeƒstw
Europy. JesteÊmy przekonani, ˝e to w∏aÊnie nasze pokolenie b´dzie mia∏o ogromny wp∏yw na
pokojowe wspó∏istnienie narodów w Europie.
Dlatego zachowujàc ÊwiadomoÊç narodowà, respektujemy ró˝nice i walczymy ze stereotypami.
uczniowie Zespo∏u
Szkó∏ Niepublicznych
im. Emanuela Bu∏haka
Projekt dofinansowany
ze Êrodków
Polsko-Niemieckiej
Wspó∏pracy M∏odzie˝y
Opiekunowie projektu:

ZAPISY do Grup Początkujących
wt-czw, godz. 17:00-18:00 – rocznik 2008–2009
wt-czw, godz. 18:00-19:00 – rocznik 2009–2010
pon-śr-pt, godz. 17:00-18:15 – rocznik 2007–2006
pon-śr-pt, godz. 18:15-19:30 – rocznik 2005–2003
pon-śr, 19:30-21:00 – judo dla dorosłych pow. 15 lat

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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Sofie Koscholke
MDSM Krzy˝owa
Marion Weber
Agricolagymnasium
Hohenmölsen
Michael Walter
Spojena Skola Poprad
Iwona Smolik
Zespó∏ Szkó∏ Niepublicznych
im. E. Bu∏haka Warszawa
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

SKLEP POÂCIELOWY

Lekarz chorób wewn´trznych

DU˚Y WYBÓR:

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
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KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

We wrześniu z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
pod gorące naczynia GRATIS

10%

ANIN, ul. Rzeêbiarska 78/80, WARSZAWA
pon-pt:9-17, sob: 9-13

wielospecjalistyczny

Us∏ugi hydrauliczne

GABINET DENTYSTYCZNY

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

dr Maria Dawyniak

&

tel. 694-747-213

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

AUTO NA GAZ

Periodontolog

tel.

R

662 822 340

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

•
•
•
•
•
•

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

A

N

US¸UGI GEODEZYJNE

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

D

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

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

A

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

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Lato w mieÊcie 2015 – ostatni
oddech wakacji w SP 174
Ostatnie dwa tygodnie wakacji dzieci z dzielnicy Weso∏a mog∏y sp´dziç w naszej szkole w ramach akcji „Lato w mieÊcie”.
Dzieci uczestniczy∏y w ciekawych wycieczkach, m.in. do ZOO, ¸azienek Królewskich, zwiedza∏y te˝ warszawskà Starówk´, poznajàc jej tajemnice. Bawi∏y si´ w sali zabaw Miejskie ZOO,
jeêdzi∏y na basen. Du˝o czasu sp´dza∏y na Êwie˝ym powietrzu, w myÊl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Zaj´cia w szkole wype∏nia∏y im

zaj´cia plastyczne i sportowe. Odby∏ si´ nawet
Wakacyjny Pokaz Talentów, w którym ch´tni
uczniowie prezentowali swoje umiej´tnoÊci
i zdolnoÊci.
Podczas gdy ostatnie chwile wakacji wype∏nia∏y dzieciom odpoczynek i relaks, w szkole
trwa∏y intensywne prace przygotowujàce nas do
rozpocz´cia roku szkolnego: do nowych wyzwaƒ, przedsi´wzi´ç, zadaƒ do realizacji.
Ufamy, ˝e rok 2015/2016 przyniesie nam wiele radoÊci i satysfakcji, zarówno uczniom, jak rodzicom i nauczycielom.
Marzena Delak
www.sp174.pl

Certyfikat „Varsavianistyczna Szko∏a” dla SP nr 173
W dniu 15 czerwca 2015 r. Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy wr´czy∏o placówkom oÊwiatowym certyfikaty „Varsavianistyczna Szko∏a”.
Aby otrzymaç certyfikat, szko∏a
musia∏a wykazaç si´ dzia∏aniami,
które promujà Warszaw´. W zwiàzku
z tym w roku szkolnym 2014/15 nauczyciele zaplanowali szereg dzia∏aƒ,
aby upowszechniç wÊród uczniów wiedz´
o Warszawie. Rozbudziç ich aktywnoÊç w poznaniu miasta, zach´ciç do wspó∏pracy i dzia∏aƒ na
rzecz miasta oraz w sposób ciekawy zaprezentowaç
histori´ miasta (przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç).
Nasze dzia∏ania, które zrealizowaliÊmy:
1. W szkole zosta∏y przeprowadzone zaj´cia na temat Warszawy – jej przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci,
przybli˝ajàce uczniom jej histori´, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, powojennà odbudow´ i rozbudow´ miasta oraz czasy wspó∏czesne.
Uczniowie realizowali szereg tematów zwiàzanych z Warszawà. Nauczyciele zadbali, aby podczas
zaj´ç przybli˝yç uczniom histori´ Warszawy, pokazaç obiekty zabytkowe, pomóc poznaç otaczajàcà
nas przyrod´. Zaj´cie by∏y realizowane w klasach
I–VI przez ca∏y rok szkolny.
2. StworzyliÊmy gazetk´ o tematyce warszawskiej.
W roku szkolnym 2014/15 spo∏ecznoÊç uczniowska przygotowa∏a gazetk´ o swojej ma∏ej ojczyênie
pt. „Moja Warszawa”, w której zaprasza do wspólnej podró˝y ulicami stolicy.
W szczególny sposób uczniowie docenili warszawskà przyrod´ – fotografujàc najpi´kniejsze
okazy roÊlin, drzew. Dzieci dbajà o przyrod´, piel´gnujàc nasz szkolny ogród.
REKL AMA
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3. UczestniczyliÊmy w wycieczkach po
Warszawie
Doceniajàc pi´kno stolicy, w harmonogramie wycieczek klasowych
w roku szkolnym 2014/15 uwzgl´dniliÊmy miejsca, które uczniowie chcieli
zobaczyç w Warszawie.

pu∏à. Pan Wies∏aw Stypu∏a, b´dàc moim rówieÊnikiem, zosta∏ zes∏any na Syberi´. Prawie przez ca∏e
swoje ˝ycie nie móg∏ o tym opowiadaç. Uwa˝am,
˝e przeprowadzanie wywiadów z takimi ludêmi jest
bardzo wa˝ne, poniewa˝ jesteÊmy jednym z ostatnich pokoleƒ, które majà na to szans´. Trzeba to
robiç, aby pami´ç o tych wydarzeniach nie zanik∏a.

4. UczestniczyliÊmy w uroczystoÊciach rocznicowych odbywajàcych si´ w Warszawie.

7. OtrzymaliÊmy odznaki
Warszawska Odznaka Krajoznawcza to cel naszych uczniów. Ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna wzajemnie
wspiera si´ w ró˝nych dzia∏aniach i przedsi´wzi´ciach, aby nasze starania zosta∏y nagrodzone odznakà. Naszym celem i jednoczeÊnie misjà naszych dzia∏aƒ jest popularyzacja wiedzy o Warszawie w spo∏eczeƒstwie. Uczniowie wraz z nauczycielami planujà
w´drówki i wycieczki po Warszawie. Ch´tnie poznajemy ró˝ne obiekty, zabytki, histori´ naszego miasta.
10 uczniów naszej szko∏y zdoby∏o Warszawskà
Odznak´ Krajoznawczà w stopniu popularnym.

5. Konkursy o tematyce warszawskiej.
■ Konkurs „Moja ksià˝ka o Warszawie” w kl. I–III,
■ Konkurs Wiedzy o Warszawie w kl. IV–VI,
■ Konkurs plastyczny „W warszawskim parku”,
■ „Wiosna w lesie” – konkurs plastyczny po wycieczce do pobliskiego lasu,
■ „Portret króla” – konkurs plastyczny po wycieczce do Zamku Królewskiego.
6. Spotkanie z ciekawà postacià zwiàzanà z Warszawà.
W dniu 4 listopada w naszej szkole podsumowaliÊmy cykl spotkaƒ poÊwi´conych rocznicy Powstania
Warszawskiego. ZorganizowaliÊmy spotkanie naszych uczniów z uczestniczkà i historykiem Powstania
Marià Malinà WiÊniewskà. Pani Maria by∏a ∏àczniczkà
harcerskà batalionu Parasol. Podczas spotkania barwnie opowiada∏a o pracy w konspiracji i okresie przygotowaƒ do rozpocz´cia Powstania w Warszawie
oraz o tym, jak trudne by∏o ˝ycie podczas wojny.
Na poczàtku czerwca zaprosiliÊmy uczestniczk´
Powstania Warszawskiego – panià Halin´ Cieszkowskà. Pani Halina podczas spotkania z uczniami klas
IV–VI barwnie opowiada∏a o swojej dzia∏alnoÊci
podczas powstania, o trudach dnia codziennego nie
tylko powstaƒców, ale te˝ „zwyk∏ych” mieszkaƒców
Warszawy, o tym, jak wyglàda∏o miasto podczas
wojny, i o tym, co pozosta∏o z naszej stolicy po upadku Powstania: ruiny,
zgliszcza i ∏zy wyp´dzanych przez Niemców
mieszkaƒców.
W ramach spotkaƒ
historycznych uczennica klasy VIb przeprowadzi∏a wywiad z panem Wies∏awem Sty-

8. ZorganizowaliÊmy akcj´ „Pracuj´ na rzecz Warszawy i jej mieszkaƒców”.
Podczas zebrania z rodzicami w grudniu 2014 r.
szkolny wolontariat zorganizowa∏ akcj´ charytatywnà
pt. „Choinkowe radoÊci”, polegajàcà na wykonaniu
pi´knych ozdób Êwiàtecznych. Rodzice oraz goÊcie odwiedzajàcy szko∏´ mogli wybraç interesujàcà ozdob´
i zabraç do domu. Dochód z kiermaszu przeznaczyliÊmy na zakup maskotek dla Centrum Zdrowia Dziecka.
Wzi´liÊmy udzia∏ w akcji Wielka Zbiórka Ksià˝ek
w Warszawie zorganizowanej w ramach kampanii
spo∏ecznej Zaczytani. OtrzymaliÊmy podzi´kowania:
„ChcielibyÊmy wyraziç naszà ogromnà wdzi´cznoÊç za
wysi∏ek i zaanga˝owanie w akcj´ Wielka Zbiórka Ksià˝ek w Warszawie zorganizowanà w ramach kampanii
spo∏ecznej Zaczytani. Sk∏adamy podzi´kowania dla Dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów ze Szko∏y Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie za wspó∏prac´, dzi´ki której mo˝emy szerzyç ide´ czytelnictwa
wÊród najm∏odszych pacjentów oraz tworzyç spo∏eczne biblioteki w placówkach medycznych na terenie
Warszawy. W imieniu ca∏ego zespo∏u Zaczytanych serdecznie dzi´kujemy za trud, okazane zaufanie oraz
wiar´ w drugiego cz∏owieka. Zespó∏ Zaczytanych”.
Bernadetta Gierczycka, Lucyna Kryszyƒska
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NOWO OTWARTA

Kancelaria Radcy Prawnego
sprawy rodzinne, cywilne, administracyjne;
pomoc prawna ˝ołnierzom i pracownikom wojska.

Wesoła, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67A/2
tel.: 0048 792 363 603, e-mail: kancelaria@email.com

OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
zmywarek, lodówek, zamra˝arek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, itp.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255

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.

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Piknik Rodzinny w Przedszkolu
nr 260 w Starej Mi∏oÊnie
Dzieci, rodzice i ca∏a kadra Przedszkola nr
260 w Starej Mi∏oÊnie bawili si´ wspólnie na
Pikniku Rodzinnym. Impreza odby∏a si´ 19
czerwca 2015 r. z okazji Dnia Mamy i Taty.
Przed rodzicami wokalnie zaprezentowa∏y si´
wszystkie grupy przedszkolaków, a po wyst´pach by∏ czas na zabawy zorganizowane
przez nauczycieli, opiekunów i rodziców
w ogrodzie przedszkolnym.
Impreza rozpocz´∏a si´ o godzinie 15.00 wyst´pem dla rodziców. Dzieci pod kierunkiem
swoich paƒ przygotowa∏y program artystyczny
dla swoich najbli˝szych.
Po cz´Êci artystycznej wszyscy przenieÊli si´
do ogrodu przedszkolnego. Tam odby∏y si´ weso∏e zabawy ruchowe i integracyjne, m.in. zaba-

wy z chustà animacyjnà, malowanie twarzy, rysowanie portretu swojej rodziny, za co w zamian
ka˝de dziecko otrzyma∏o balon wype∏niony helem. Na boisku rozegra∏y si´ ró˝ne konkurencje
sportowe, które przygotowa∏ zaproszony trener
z KS Weso∏a. Dzieci rzuca∏y woreczkiem do celu,
strzela∏y pi∏kà do ma∏ej bramki, skaka∏y w workach, przechodzi∏y przez tunel itp. Zaproszony
na t´ okazj´ pan policjant przypomnia∏ kilka
wa˝nych zasad bezpieczeƒstwa. O opraw´ muzycznà zadba∏a pani Agnieszka, pod której kierunkiem dzieci ch´tnie bawi∏y si´ przy muzyce,
a uwieƒczeniem tych zabaw by∏ wspólny taniec
z rodzicami. Kadra przedszkola przygotowa∏a te˝
coÊ smacznego – mo˝na by∏o zjeÊç ˝ur z jajkiem,
kiszone ogórki ze smalcem oraz ciasto przygoto-

wane przez rodziców. Celem imprezy by∏o zach´canie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi
dzieçmi, a tak˝e dostarczenie uczestnikom pikniku wielu okazji do radoÊci i uÊmiechu. Rodzinny
nastrój, s∏oneczna pogoda i przyjemna atmosfera sprawi∏y, ˝e dzieƒ ten by∏ wyjàtkowy, zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
Anna D´bska

Kolejna edycja Lata w mieÊcie w SP 353 za nami
Za nami trzy tygodnie zabawy z „Latem w mieÊcie” w SP 353. Dzieci bra∏y udzia∏ w zaj´ciach organizowanych na terenie naszej szko∏y, która by∏a wakacyjnà placówkà edukacyjnà (WPE), oraz
w wycieczkach i warsztatach organizowanych
poza nià. Przez trzy tygodnie akcji dzieci z naszej
WPE wzi´∏y udzia∏ w 34 wycieczkach.
Wzi´liÊmy udzia∏ w oficjalnej inauguracji „Lata
w mieÊcie” – „Bàdê bezpieczny latem w mieÊcie”.
S∏oƒce i lato to êród∏o czystej, ˝ywej energii, której
nale˝a∏o daç upust. Ogromnym zainteresowaniem
cieszy∏y si´ zatem wyjazdy na basen w OSiR Anin
i do Wesolandii oraz wycieczki do sali zabaw Miejskie ZOO Weso∏a. Jednak wi´kszoÊç owej energii
nap´dza∏a gry i zabawy sportowe, w których dzieci bra∏y udzia∏ w szkole. Dla tych, którzy lubià muzyk´ i taniec, instruktor taƒca prowadzi∏ warsztaty.
Jednym ze sta∏ych punktów naszego programu
sà wyjàtkowe spotkania z przewodnikami ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Z∏ota

Kaczka. Co roku poznajemy dzi´ki nim sekrety
Warszawy. Tym razem poznawaliÊmy je, spacerujàc po parkach Bródnowskim i Szcz´Êliwickim.
OglàdaliÊmy zabytkowe parowozy i wagony
w Muzeum Kolejnictwa. PoliczyliÊmy wszystkie
lwy, tygrysy i lamparty w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym. W ramach Letniego Klubu Filmowego w SCEK braliÊmy udzia∏ w warsztatach aktorskich. Pod opiekà przewodnika spacerowaliÊmy po ¸azienkach Królewskich. W Muzeum Narodowym podczas warsztatów muzealnych
poznawaliÊmy bli˝ej ksi´˝niczki, rycerzy i smoki.
Niezwykle ciekawà i ró˝norodnà ofert´ warsztatów zaproponowa∏o Muzeum Warszawy i jego filie. Dzi´ki takim spotkaniom mamy okazj´ lepiej
poznaç nasze miasto. W Muzeum Woli budowaliÊmy Warszaw´ na nowo. Bawiàc si´ w Piasta Budowniczego, poznawaliÊmy równie˝, jak dzia∏a
wspó∏czeÊnie nasza stolica i jakim miejscem by∏a,
zanim sta∏a si´ miastem. W´drowaliÊmy Êladami
REKL AMA

odbudowy Starego Miasta oraz poznawaliÊmy jego
sekrety w Muzeum Warszawy. Interaktywnie zwiedzaliÊmy Muzeum Warszawskiej Pragi, na którà te˝
mogliÊmy dos∏ownie spoglàdaç z góry. Ale nasza
Warszawa to nie tylko architektura i muzea. To
równie˝ przyroda, którà poznawaliÊmy m.in. podczas wycieczki przyrodniczej brzegami Wis∏y.
ZapraszaliÊmy równie˝ goÊci do nas. Odwiedza∏ nas stra˝nik miejski, który prowadzi∏ zaj´cia
w ramach programu „Lato w mieÊcie ze Stra˝à
Miejskà”. Fundacja Edukacji Astronomicznej
przeprowadzi∏a w naszej WPE warsztaty astronomiczne „Jeszcze wi´cej s∏oƒca w naszym mieÊcie”. ObserwowaliÊmy plamy na S∏oƒcu i pokazy astronomiczne w mobilnym planetarium.
Wiele radoÊci sprawi∏a nam wizyta paƒ ze Stowarzyszenia „Rozwiƒ si´” Edukacja, Kultura,
Sport. Okaza∏o si´, i˝ do dobrej gry nie zawsze
trzeba w∏àczaç komputer lub telewizor. Zawsze
jednak nale˝y „w∏àczyç myÊlenie”. Podpisujemy
si´ obiema r´kami pod has∏em
„Planszówki dobre na lata”.
Oferta edukacyjna i kulturalna w ramach „Lata w mieÊcie”
jest coraz bardziej ró˝norodna
i bogata. StaraliÊmy si´ jak najszerzej z niej korzystaç. Jednak
akcja ta to przede wszystkim
czas wspólnie sp´dzony w WPE.
Letni klimat sprzyja zawieraniu
nowych znajomoÊci, podejmowaniu prób w zaj´ciach innych
ni˝ na co dzieƒ. Byç mo˝e ktoÊ
odkry∏ w sobie nowe zainteresowania lub predyspozycje? Zostanà nam wspomnienia okraszone zdj´ciami i zawartymi nowymi przyjaêniami.
Marta Drabarek
Koordynator LwM SP 353
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WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

NAUKA GRY NA GITARZE

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

PRACE PORZĄDKOWE

USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238

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

Tel. 22 773 33 77

114

◗ 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.
◗ 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.
◗ US¸UGI DEKARSKIE – pokrycia dachowe oraz wszelkiego rodzaju obróbki dekarskie. Tel. 601 095 820.
◗ 50-letnia energiczna, ciep∏a, odpowiedzialna niania z ponad 10-letnim doÊwiadczeniem i referencjami, z wykszta∏cenia piel´gniarka, poszukuje pracy od wrzeÊnia. tel. 510 668 513.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane. Konkurencyjne ceny. Wycena gratis. tel. 501 150 505.
◗ Roznoszenie ulotek – solidnie, tanio, rzetelnie,
uczciwie. tel. 883 466 477.
◗ Szukam opiekunki dla dwójki dzieci (dziewczynka
6 lat, ch∏opiec 3 lata). Odbieranie dzieci ze szko∏y
i przedszkola (mile widziany w∏asny samochód), organizacja czasu wolnego, pomoc przy lekcjach, opieka
w trakcie choroby. Stara Mi∏osna. tel. 888-871-971.
◗ Elektryk – 511-440-094.
◗ Skup staroci i zalegajàcych w domach ró˝noÊci –
511-440-094, bartekant9@gmail.com.
◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na
wszystkich poziomach, przygotowanie do matury
i testów gimnazjalnych – POKOCHAJ ANGIELSKI
I BAW SI¢ NIM! Profesjonalne t∏umaczenia ANGIELSKI-POLSKI-ANGIELSKI – 600 229 649.
◗ Szukam osoby, która udzieli mi lekcji j´zyka angielskiego (poziom Êrednio zaawansowany) u mnie
w domu (Weso∏a), 1–2 razy w tygodniu. Do
40 z∏/1 h. Kontakt 606 615 551.
◗ Nauka j. niemieckiego na ul. Jeêdzieckiej w Starej
Mi∏osnej dla uczniów i doros∏ych, cena 40 z∏/60
min. tel. 694 210 279.

◗ Miejsce w gara˝u podziemnym do wynaj´cia na
Osiedlu Pod Sosnami od zaraz tel. 694 210 279.
◗ Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki
udzieli korepetycji z j. angielskiego, j. niemieckiego
i j. hiszpaƒskiego. Wszystkie poziomy, doÊwiadczenie. Dojazd do ucznia w Mi´dzylesiu i Aninie.
Tel: 0-793-457-954
◗ Bezprowizyjny wynajem nieruchomoÊci. Tel. 502
811 688.
◗ Rodzicu, odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem, przygotuj´ do sprawdzianów, udoskonal´ czytanie
i czytanie ze zrozumieniem w klasach 1–4, doÊwiadczona nauczycielka, 519 152 152.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Tel.: 606 898 895.
◗ Wynajm´ samodzielne mieszkanie: 39 m2 w Starej
Mi∏osnej w domku jednorodzinnym. Dobre po∏àczenie autobusowe z centrum Warszawa-Politechnika. tel. 500 43 55 77.
◗ Szukam pracy – opieka nad starszà osobà, sprzàtanie, pomoc domowa. Jestem odpowiedzialna
i porzàdna, mam referencje. tel. 572 925 237.
◗ Sprzedam dzia∏k´ tanio-bezpoÊrednio, obejrzyj
www.dzialka-wiazowna.pl
◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚ ZAKRES POSZERZONY. STARA MI¸OSNA. tel. 514 37 14 95.
◗ Nauka i doskonalenie p∏ywania oraz treningi personalne na si∏owni w Villa Park Weso∏a oraz okolicach.
Zaprasza dyplomowany instruktor p∏ywania oraz trener personalny tel – 692 266 796, Damian.
◗ Wykwalifikowana nauczycielka angielskiego z wieloletnim sta˝em pracy, doÊwiadczeniem pobytu w USA
oraz UK przygotowuje do egzaminów, matury, Business English, konwersacje. Tel: 533 0000 22.
◗ Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 58 m, 3/3, ceg∏a, du˝y balkon, strych u˝ytkowy, parking, Osiedle Stara Mi∏osna, tel. 690-497-634.

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

DO WYNAJĘCIA

Katolicka Pomoc Psychologiczna

US¸UGI KRAWIECKIE

tel.

601-539-906
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10 lat doÊwiadczenia,
sprawdzeni monta˝yÊci, bezp∏atny
projekt, negocjujemy ceny

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

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

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl
196

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

www.dogadajciesie.pl

tel.: 692 905 352

48

DROBNE REMONTY I NAPRAWY

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

504 090 050

13
7

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA, PARKINGI

260

SERWIS FRANCUSKI
Tel. 22 783 38 38

85

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

Z¸OTA RÑCZKA
503 150 991

22
1

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tel. 660-769-211

36

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
KOMERCYJNYMI I MIESZKANIOWYMI
8 lat mi´dzynarodowych
doÊwiadczeƒ, prawnicy, tanio

tel.

SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

607-945-588

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢
SPRZÑTANIE, KOPANIE, KOSZENIE, OPRYSKI,
PRZYCINANIE, ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW

503 065 403

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

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

DACHY

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

115

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

GRABIEBIE LIÂCI
ODÂNIE˚ANIE

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

504 090 950

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

29

506 173 607

Tel. 22 773 33 77
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Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

13
4

SPRZÑTANIE
STRYCHÓW I PIWNIC
503 065 403

■

tel. 663-677-701

MEBLE NA WYMIAR

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI

17
4
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M O N TA ˚ :

MEBLE NA WYMIAR

93

606 808 358 www.polinie.pl

HOTEL WILLA ZAGÓRZE
zatrudni: kelnerów, kucharzy,
cukierników, serwis hotelowy.
Na sta∏e/dorywczo, CV na adres:
praca@willazagorze.pl
tel. 513 642 374
247

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

Rozwiàzywanie problemów ˝yciowych,
konfliktów rodzinnych, trudnoÊci wychowawczych, szkolnych. Planowanie kariery.
Kryzysy, ˝a∏oba, odzyskanie radoÊci ˝ycia.
Wizyty domowe, tel. 500 810 567.

w Wawrze – na magazyn
lub cichą działalność.
Tel. 695-622-848

MYCIE OKIEN I DACHÓW

25
6

ogrzewana HALA

NAPRAWA KOMINÓW

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

26
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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.

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

14
8

OG¸OSZENIA DROBNE

160

Tel. 601 262 086.
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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

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

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

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

* szczegóły w salonie

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia

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 ów
r

okula r
necznych
przeciwsło

–20%
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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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

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