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Weso∏a lasem stoi
Jak du˝à powierzchni´ dzielnicy Weso∏a stanowià lasy, wiedzà chyba wszyscy mieszkaƒcy. Prawie ka˝dy z nas mieszka tu˝ przy lesie lub w bardzo niewielkiej odleg∏oÊci
od niego. Statystycznie rzecz ujmujàc, lasy to 58% powierzchni naszej dzielnicy,
czyli 1335 ha. W porównaniu z warszawskà Êrednià lesistoÊci wynoszàcà 15% nasza
dzielnica to, mo˝na powiedzieç, sam las. Las nale˝àcy nie tylko do Skarbu Paƒstwa,
ale równie˝ do miasta i przede wszystkim do osób prywatnych (52% powierzchni
lasów znajdujàcych si´ w naszej dzielnicy nale˝y w∏aÊnie do osób prywatnych).
Obecnie nadzór nad 80% powierzchni leÊnej
Warszawy pe∏ni jednostka bud˝etowa Lasy Miejskie – Warszawa, która prowadzi gospodark´ leÊnà wg zasad zrównowa˝onego rozwoju, dba
o zachowanie i powi´kszanie zasobów leÊnych na
obszarze m.st. Warszawy, a ponadto sprawuje
nadzór nad gospodarkà leÊnà w lasach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, czyli w lasach
prywatnych. Albowiem ka˝dy w∏aÊciciel lasu ma
zarówno pewne prawa, wynikajàce z posiadania
lasu, jak i obowiàzki. Musi prowadziç zabiegi profilaktyczne, dbaç o gleb´ i wody leÊne, nie dopuszczaç do rozprzestrzeniania si´ szkodników leÊnych. W zamian ma mi´dzy innymi prawo do pozyskania drewna z lasu, prawo do otrzymania
dotacji na zagospodarowanie drzewostanu czy
zalesienie gruntu, prawo do bezp∏atnego doradztwa w zakresie gospodarki leÊnej.
Chcàc dokonaç wyci´cia drzew w swoim w∏asnym lesie, w∏aÊciciel musi wystàpiç z wnioskiem do Lasów Miejskich o zgod´ na dokonanie
takiej wycinki. I tutaj mamy dwie podstawy uzyskania takiej zgody.
Po pierwsze uproszczony plan urzàdzenia lasu.
Zgodnie z ustawà o lasach, gospodark´ leÊnà w lasach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa

(czyli na przyk∏ad w lasach prywatnych) prowadzi
si´ na podstawie uproszczonych planów urzàdzenia lasu, sporzàdzanych na zlecenie i koszt starostw. Jest to dokument opisujàcy las i grunty przeznaczone do zalesienia oraz okreÊlajàcy zadania
z zakresu gospodarki leÊnej (iloÊç drewna przewidzianego do wyci´cia, rozmiar zalesieƒ i odnowieƒ,
piel´gnowanie i ochron´ lasu, w tym równie˝
ochron´ przeciwpo˝arowà). Z informacji uzyskanych od Dyrekcji Lasów Miejskich Warszawa wynika, ˝e w chwili obecnej sporzàdzane sà nowe
uproszczone plany urzàdzenia lasu, które b´dà wy∏o˝one do wglàdu, i w terminie 30 dni od daty wy∏o˝enia projektu uproszczonego planu urzàdzenia
lasu zainteresowani w∏aÊciciele lasów b´dà mogli
sk∏adaç zastrze˝enia i wnioski w sprawie planu.
Drugà podstawà uzyskania zgody sà decyzje administracyjne. Dzieje si´ tak w przypadku, gdy w lasach nie ma opracowanych uproszczonych planów
lub gdy sà opracowane inwentaryzacje stanu lasu.
Uzyskanie zgody na wycink´ nie oznacza jednak, ˝e mo˝emy natychmiast wyciàç drzewa,
sprzedaç uzyskane drewno lub spaliç je w kominku. Najpierw pracownik Lasów Miejskich musi dokonaç oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki. Nast´pnie po dokonaniu przez nas wycinki
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pracownik przeprowadza cechowanie drewna,
czyli niejako jego identyfikacj´: pomiar mià˝szoÊci,
okreÊlenie gatunku i sortymentu, okreÊlenie w∏aÊciciela oraz potwierdzenie legalnoÊci pozyskania.
Bez tych dzia∏aƒ pozyskane drewno mo˝e byç
uznane za pozyskane nielegalnie, a to wià˝e si´
z wysokimi karami grzywny. Zgodnie bowiem
z ustawà o lasach: „kto, wbrew zakazowi wprowadza do obrotu nielegalnie pozyskane drewno
lub produkty z drewna, podlega administracyjnej karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 20 000 z∏
do 200 000 z∏”. Kary sà wysokie i dotyczà nawet
sytuacji, gdy drewno z w∏asnego lasu przeznaczymy na u˝ytek w∏asny. Warto wi´c przed dokonaniem jakichkolwiek dzia∏aƒ skonsultowaç si´
z pracownikami Lasów Miejskich – Warszawa,
którzy ch´tnie udzielajà wszelkich informacji.
Dzia∏alnoÊç Lasów Miejskich to nie tylko dbanie o stan drzewostanu. Równie istotne sà dzia∏ania edukacyjne. Nowo wybudowane Centrum
Edukacji Przyrodniczo-LeÊnej Lasów Miejskich –
Warszawa to obiekt wyjàtkowy w skali ca∏ej aglomeracji warszawskiej. Zosta∏ wybudowany przy
zabytkowej leÊniczówce na terenie Lasu Kabackiego, a jego budowa zosta∏a sfinansowana ze
Êrodków bud˝etowych m.st. Warszawy. Podstawowy cel Centrum to prowadzenie zaj´ç edukacyjnych dla dzieci, m∏odzie˝y oraz doros∏ych. Centrum usytuowane jest na malowniczym fragmencie Skarpy Warszawskiej i otoczone lasem, który
daje mo˝liwoÊç po∏àczenia zaj´ç kameralnych
z praktycznymi zaj´ciami w terenie. Teren wokó∏
budynku zosta∏ zagospodarowany tablicami edukacyjnymi na temat budek l´gowych czy rodzajów drewna. Przy Centrum znajduje si´ równie˝
„polanka edukacyjna” z drewnianymi wiatami
i miejscem na ognisko.
Anna Ksi´˝opolska
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Kiełbasa krakowska podsuszana
cena za kilogram
Stół Polski

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca października 2015 r. lub do wyczerpania zapasów
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Coca Cola

Sos Łowicz
słodko-kwaśny,
spaghetti

Serek
waniliowy
homogenizowany

350 g
Agros Nova

200 g
Rolmlecz
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1

2,25 l
Coca-Cola

99
1 szt.

99

20

Masło extra
Polskie
200 g
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1 szt.
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Miód Bartnik
Wielokwiatowy

Kawa Jacobs
Cronat Gold

Sok Hortex
jabłko

Czekolada Wedel
gorzka, mleczna,
truskawkowa

370 g
Bartnik Sądecki

200 g
Mondelez

1l
Hortex

100 g
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Nr 173 / Paêdziernik 2015

WESO¸A

HIPODROM WESOŁA
UL. SZKO
L

NA

14

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
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Z prac Rady Dzielnicy
We wrzeÊniu Rada
Dzielnicy obradowa∏a
dwukrotnie. Pierwsza
sesja zwo∏ana zosta∏a
w trybie nadzwyczajnym na dzieƒ 14 wrzeÊnia. PoÊwi´cona by∏a
zaopiniowaniu kilku
korekt w tegorocznym
bud˝ecie inwestycyjnym. Dotyczy∏y one
m.in. zwi´kszenia o 62 tys. z∏ Êrodków na
ulic´ Âliskà. Zosta∏y one przeniesione z zadania Budowa ul. Zachodniej, gdzie w wyniku rozstrzygni´tego przetargu powsta∏a
oszcz´dnoÊç w takiej wysokoÊci. Ponadto
budowa ul. Równej oraz budowa kolejnego
budynku komunalnego przy ul. Nizinnej
zosta∏y rozciàgni´te jako inwestycje dwuletnie. KoniecznoÊç zwo∏ania sesji nadzwy-

czajnej w tej sprawie wynika∏a z terminarza
obrad Rady Warszawy.
Kolejna sesja odby∏a si´ planowo 17 wrzeÊnia. Rada minutà ciszy uczci∏a pami´ç ofiar
wrzeÊnia ’39, zarówno poleg∏ych z ràk hitlerowców, jak i poleg∏ych i zabitych w walkach
z Armià Czerwonà.
Nast´pnie Rada zaj´∏a si´ sprawami infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. GoÊciliÊmy
przedstawicieli pionu inwestycji MPWiK,
którzy przedstawili prezentacj´ pokazujàcà
istniejàcà sieç wodno-kanalizacyjnà, realizowane obecnie jej odcinki oraz planowane do
budowy w latach nast´pnych. Pad∏o sporo
szczegó∏owych pytaƒ dot. braku infrastruktury w niektórych ulicach. Wed∏ug wyjaÊnieƒ
przedstawicieli MPWiK, problemem nie sà
ani finanse, ani moce przerobowe Przedsi´biorstwa, ale olbrzymie problemy z w∏asno-

Twój dzienniczek podró˝y
czyli miej wp∏yw na komunikacj´ w Warszawie!
W dniach 24 wrzeÊnia – 25 paêdziernika
trwa Warszawskie Badanie Ruchu 2015,
etap ankiet internetowych. Mieszkaƒcy
Warszawy w wieku od 6 r.˝., bez górnej
granicy wiekowej, mogà wziàç udzia∏
w badaniu ich codziennych zachowaƒ komunikacyjnych. W ankiecie poproszeni
b´dà o podanie miejsc odwiedzonych poprzedniego dnia – od momentu wyjÊcia
z domu, poprzez wszystkie miejsca takie
jak praca czy szko∏a, sklepy, kawiarnie,
kluby sportowe, punkty us∏ugowe i in.,
koƒczàc na powrocie domu. OczywiÊcie,
odpowiadajàc, nale˝y te˝ podaç Êrodki
transportu (nie tylko komunikacja miejska, ale te˝ w∏asny samochód, motocykl,
skuter, rower oraz drogi pokonane pieszo). Pytania sà co prawda szczegó∏owe,
ale udzielone odpowiedzi sà anonimowe
i obj´te ochronà. Ankiet´ mo˝na wype∏niaç wielokrotnie, przez co mo˝e ona stanowiç pewnego rodzaju dzienniczek po-

dró˝y ka˝dego mieszkaƒca stolicy. Aby
nasze przemieszczanie si´ nosi∏o miano
podró˝y, musi spe∏niaç podane przez
twórców badania kryteria:
Podró˝e, o które pytamy, to ka˝de przemieszczenie si´:
1. którego poczàtek lub koniec po∏o˝one sà
na obszarze Warszawy,
2. dokonane na odleg∏oÊç co najmniej 100 m
(np. oko∏o 4 minuty pieszo),
3. majàce okreÊlony cel,
4. dokonane dowolnymi Êrodkami transportu
lub pieszo.
Wyniki ankiet internetowych uzupe∏nià
dane zebrane podczas poprzednich etapów
WBR: ankietowania mieszkaƒców Warszawy prowadzonego w losowo wybranych gospodarstwach domowych oraz pomiaru ruchu drogowego (statystyki dotyczàce poruszajàcych si´ po mieÊcie pojazdów).

Êcià gruntu lub uzyskaniem choçby zgody
w∏aÊcicieli na przeprowadzenie inwestycji.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a
si´ z informacjami dot. funkcjonowania instytucji oraz organizacji pozarzàdowych realizujàcych w dzielnicy zadania z zakresu
kultury i sportu oraz o dzia∏alnoÊci Zarzàdu
w okresie mi´dzysesyjnym.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 15 paêdziernika. Mia∏ byç na niej opiniowany bud˝et dzielnicy na rok 2016, niestety do dnia
dzisiejszego nie sà znane kwoty Êrodków inwestycyjnych, jakie w∏adze Warszawy przydzielà naszej dzielnicy, a co za tym idzie, nie
mo˝na opracowaç za∏àcznika inwestycyjnego. Ostateczny program sesji b´dzie dost´pny w Internecie na stronach Rady Dzielnicy,
poczàtek sesji jak zwykle o godz. 14.00 w Sali Rady naszego Urz´du.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Na podstawie wszystkich tych danych zostanie opracowany komputerowy model ruchu dla obszaru ca∏ej aglomeracji warszawskiej, co z kolei pozwoli na zaplanowanie
rozwoju komunikacji w stolicy stosownie do
naszych potrzeb, a nie w oderwaniu od rzeczywistoÊci. NowoÊcià b´dzie opracowanie
tak˝e modelu dla ruchu rowerowego. Kompletny model ruchu dla naszego miasta powstanie do koƒca maja 2016 r.
Ankieta dost´pna jest pod adresem:
www.transport.um.warszawa.pl/wbr2015.
JeÊli masz chwil´, wype∏nij jà. Poza mo˝liwoÊcià wp∏yni´cia na przysz∏y kszta∏t komunikacji w Warszawie (nie tylko transportu
publicznego, ale te˝ np. synchronizacji Êwiate∏ drogowych czy poprowadzenia objazdów
najkorzystniejszymi dla mieszkaƒców trasami) mo˝esz mieç z niej tak˝e korzyÊç prywatnà. Analizujàc swój miniony dzieƒ wraz
z godzinami podró˝y i pobytów w ró˝nych
miejscach, mo˝esz wychwyciç powsta∏e
gdzieÊ po drodze straty czasu i zoptymalizowaç plan przysz∏ych dni, aby wykorzystywaç
swój cenny czas bardziej efektywnie.
Hanna Kowalska
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WOW – decyzja ju˝ za 3 miesiàce!
Czytajàc opinie w sprawie budowy WOW przez
Weso∏à w poprzednim wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, mia∏am wra˝enie, ˝e dotyczà zupe∏nie
innej sytuacji ni˝ ta, w jakiej si´ znajdujemy. Wariant budowy nie b´dzie wybierany g∏osami
mieszkaƒców i trzeba sobie
uÊwiadomiç, ˝e nasze osobiste opinie w tej sprawie
nic nie znaczà. Toczy si´ procedura
administracyjna
i z∏o˝ony przez GDDKiA
wniosek na budow´ odcinka WOW przez Weso∏à
w wariancie „zielonym” (na
nasypie wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza) jest rozpatrywany
przez Regionalnà Dyrekcj´
Ochrony Ârodowiska. Wariant zosta∏ ju˝ wybrany
przez GDDKiA i og∏oszony
jako „preferowany”. Najprawdopodobniej pozytywna decyzja zostanie wydana
najpóêniej na poczàtku
stycznia 2016 r. W ciàgu
najbli˝szych 3 miesi´cy sprawa wybudowania
drogi S17 na terenie naszej dzielnicy zostanie rozstrzygni´ta. Jakkolwiek wielu z nas ten wybór wydaje si´ zaskakujàcy i niemo˝liwy do zaakceptowania, wniosek zosta∏ przygotowany tak, ˝eby

sta∏o si´ to realne. Degradacja przestrzeni dzielnicy, ca∏kowita zmiana jej krajobrazu i charakteru,
wielka ucià˝liwoÊç dla mieszkaƒców (ok. 200 nieruchomoÊci b´dzie graniczy∏o bezpoÊrednio z inwestycjà, a kilka tysi´cy ludzi b´dzie ˝y∏o w pasie

od 100 do 500 metrów od autostrady, gdzie kumulacja ha∏asu i st´˝enia spalin jest najwi´ksza),
nieodwracalne zniszczenie „serca” naszej dzielnicy – lasu, który pe∏ni funkcj´ parku, czyli wszystkie kwestie spo∏eczno-Êrodowiskowe zosta∏y

zmarginalizowane. O wyborze tego wariantu zdecydowa∏y tylko i wy∏àcznie kwestie finansowe,
ten wariant jest taƒszy w budowie dla inwestora.
Wobec powy˝szych zagro˝eƒ i faktów, wydaje
si´, ˝e tylko niezwyk∏a mobilizacja i wspó∏praca
mi´dzy mieszkaƒcami, radnymi, samorzàdem
i organizacjami dzia∏ajàcymi na terenie Weso∏ej
mog∏aby mieç jakiÊ wp∏yw na wydawanà w∏aÊnie przez RDOÂ decyzj´.
Skonfliktowanie i podkreÊlanie podzia∏ów tworzy bardzo niekorzystny wizerunek
mieszkaƒców Weso∏ej, którzy przedstawiani sà jako
nieodpowiedzialni i nieÊwiadomi koniecznoÊci odcià˝enia ruchu samochodowego
w centrum Warszawy.
Mieszkaƒcy i ich reprezentanci powinni sami ustaliç
wspólne stanowisko. Nie
wiem, czy to mo˝liwe, ale
chcia∏abym myÊleç, ˝e tak.
Mam nadziej´, ˝e znajdà si´
odwa˝ne osoby, które rozumiejàc powag´ sytuacji, b´dà dzia∏aç dla dobra wspólnego, ponad osobistymi interesami i nie czekajàc na zmiany po wyborach.
Nie robiàc nic – ryzykujemy, ˝e decyzja zapadnie
poza nami, bez jakiegokolwiek naszego udzia∏u.
Katarzyna Bia∏ek

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3

WESO¸A

Jesienià otwarcie mostu ¸azienkowskiego. Które autobusy nim pojadà?
Na prze∏omie paêdziernika i listopada nastàpi chwila bardzo wyczekiwana przez mieszkaƒców Warszawy – przywrócenie ruchu na
moÊcie ¸azienkowskim. Na most wrócà tak˝e
autobusy, lecz nie wszystko b´dzie tak, jak
by∏o przed po˝arem tej przeprawy przez Wis∏´. Zarzàd Transportu Miejskiego przedstawia zmiany w transporcie publicznym, jakie
nastàpià po otwarciu mostu:
Linia 138
Linia wróci na swojà starà tras´ sprzed zamkni´cia mostu, czyli b´dzie kursowa∏a ulicami: Francuskà, Zwyci´zców, Wa∏em Miedzeszyƒskim
i przez most ¸azienkowski. Linia b´dzie kursowa∏a co 10–15 minut w godzinach szczytu i co
20 minut poza szczytem i w Êwi´to.
Linia 141
Linia zostanie wycofana z trasy objazdowej prowadzàcej przez most Poniatowskiego i ponownie b´dzie kursowa∏a przez most ¸azienkowski.
Autobusy b´dà podje˝d˝a∏y na przystanki co 10
minut w godzinach szczytu i co kwadrans poza
godzinami szczytu i w dni Êwiàteczne.
Linia 143
Linia, która teraz kursuje na trasie skróconej
z Rembertowa do ronda Wiatraczna, ponownie
b´dzie doje˝d˝a∏a przez most ¸azienkowski do
GUS-u. B´dzie kursowa∏a co 10 minut w szczycie
i co kwadrans poza szczytem oraz w Êwi´ta.
Linia 151
Autobusy tej linii zostanà wycofane z trasy objazdowej prowadzàcej przez Wa∏ Miedzeszyƒski
i most Poniatowskiego, a wrócà na tras´ prowadzàcà przez most ¸azienkowski do stacji metra

Politechnika. Cz´stotliwoÊç kursowania – co 12
minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza
godzinami szczytu oraz w Êwi´to.
Linia 182
Na swojà starà tras´ prowadzàcà przez most ¸azienkowski wróci równie˝ linia 182. Autobusy tej
linii b´dà kursowa∏y z cz´stotliwoÊcià co 5-6 minut w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza
szczytem i co 20 minut w Êwi´to.
Linia 188
Linia obecnie kursuje trasà objazdowà przez
most Poniatowskiego. Wróci jednak na swojà
starà tras´ i b´dzie jeêdzi∏a prosto przez most ¸azienkowski. Autobusy tej linii b´dà kursowa∏y
z cz´stotliwoÊcià co 10–15 minut w szczycie oraz
co 20 minut poza szczytem i w dni Êwiàteczne.
Linia 411
Linia równie˝ wróci na swojà starà tras´ prowadzàcà przez most ¸azienkowski. W kursach ze
Starej Mi∏osny autobusy tej linii b´dà odje˝d˝a∏y
z przystanków co pó∏ godziny w szczycie i poza
szczytem. Na trasie linii przywrócone zostanà
szczytowe kursy skrócone na trasie: Goc∏aw
– Metro Politechnika. Dzi´ki temu na odcinku
mi´dzy Goc∏awiem a metrem cz´stotliwoÊç kursowania linii b´dzie wynosi∏a 10 minut.
Linia 502
Obecnie autobusy tej linii ze Starej Mi∏osny docierajà do stacji metra Stadion Narodowy. Trasa linii
zostanie jednak wyd∏u˝ona i autobusy znów b´dà
przeje˝d˝a∏y przez most ¸azienkowski i b´dà dociera∏y do stacji metra Politechnika. Linia b´dzie
kursowa∏a w godzinach szczytu co kwadrans. Poza godzinami szczytu i w Êwi´ta co pó∏ godziny.

Praca to nie tylko zarabianie na ˝ycie
Dobrze wiemy, ˝e mo˝liwoÊç pracy to nie tylko szansa na samodzielnoÊç i niezale˝noÊç, nie
tylko szansa rozwoju i aktywnoÊci. Praca to równie˝ poczucie godnoÊci i spe∏nienia. Cz´sto
mniej wa˝ne jest to, jakie stanowisko zajmujesz,
a wi´ksze znaczenie ma fakt, ˝e swojà prac´ wykonujesz najlepiej, jak potrafisz, jesteÊ doceniany i czujesz si´ potrzebny. Doskonale rozumiemy,
˝e w poszukiwaniu dobrej pracy nie zawsze cho-

dzi tylko o przetrwanie, chodzi o Cz∏owieka, chodzi o Ciebie. Chcemy wesprzeç Ci´ w Twojej
drodze zawodowej.
Punkt Aktywizacji Zawodowej to miejsce, które
nie tylko wspiera w poszukiwaniu zatrudnienia lub
zmianie miejsca pracy, ale poprzez ró˝nego rodzaju zaj´cia grupowe i indywidualne wspomaga
w rozwoju osobistym. Tutaj nie tylko dowiesz si´,
jak tworzyç dokumenty aplikacyjne, ale te˝ po co

PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W Punkcie Aktywizacji Zawodowej mo˝esz skorzystaç z:
• aktualnej prasy i dost´pu do Internetu
• bazy danych ofert OÊrodka
• dost´pu do telefonu
• porad indywidualnych dotyczàcych dokumentów aplikacyjnych
• spotkaƒ z coachem
• konsultacji z doradcà zawodowym
• symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej
• danych dotyczàcych aktualnej sytuacji
na rynku pracy
• warsztatów ustalanych wg Twoich potrzeb
• wsparcia w poszukiwaniu i utrzymaniu
zatrudnienia

•
•
•
•

OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zaprasza wszystkie osoby, które:
poszukujà pracy,
chcà zmieniç miejsce zatrudnienia,
pragnà lepiej pokierowaç swojà karierà zawodowà,
chcà skuteczniej zarzàdzaç w∏asnym ˝yciem.

Czekamy na Ciebie:
• poniedzia∏ek 8.00–16.00
• wtorek
8.00–16.00
• czwartek
8.00–12.00
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Linia 514
Podobnie jak linia 502 linia 514 doje˝d˝a obecnie
jedynie do stacji metra Stadion Narodowy. Po
otwarciu mostu ¸azienkowskiego wróci jednak na
swojà tras´ przez most do stacji metra Politechnika. Autobus b´dzie kursowa∏ z cz´stotliwoÊcià co
30 minut w szczycie, poza szczytem i w Êwi´to.
Linia 520
Linia zostanie wycofana z trasy objazdowej prowadzàcej przez most Poniatowskiego i b´dzie
kursowa∏a prosto przez most ¸azienkowski.
W godzinach szczytu autobusy b´dà podje˝d˝a∏y na przystanki co 8 minut, a poza szczytem
i w Êwi´to co 10 minut.
Linia 523
Linia b´dzie dociera∏a jak obecnie do Starego Bemowa. Zamiast jednak przez most Poniatowskiego
autobusy b´dà kursowa∏y przez most ¸azienkowski. Cz´stotliwoÊç – co 5–6 minut w godzinach
szczytu oraz co 10 minut poza szczytem i w Êwi´to.
Linia 525
Linia tak˝e wróci na swojà starà tras´ i zamiast
przez most Poniatowskiego b´dzie kursowa∏a
przez most ¸azienkowski. Jej cz´stotliwoÊç b´dzie nast´pujàca: co 12 minut w godzinach
szczytu, co 15 minut poza szczytem oraz co 20
minut w Êwi´to.
Linia E-1
Utrzymane zostanie kursowanie linii E-1, która
nadal b´dzie dowozi∏a mieszkaƒców Goc∏awia do
stacji metra Stadion Narodowy. Linia nadal b´dzie
kursowa∏a tylko w godzinach szczytu co 10 minut.
Marta Frejtan / ZTM
w ogóle to robiç. Poznasz i doÊwiadczysz, co
sprawdza si´ w rozmowie z pracodawcà, a jakich
b∏´dów nie pope∏niaç. Uczestniczàc w zaj´ciach
grupowych, masz szans´ wymieniç si´ sprawdzonymi sposobami pozyskiwania zatrudnienia, adresami uczciwych pracodawców i poznaç ludzi
w podobnej sytuacji, w jakiej Ty sam si´ znajdujesz. Podczas zaj´ç masz szans´ przekonaç si´, jakie warunki pracy jesteÊ gotów przyjàç, a na co nie
mo˝esz si´ godziç. To równie˝ Êwietna okazja, aby
nauczyç si´ negocjowaç swoje warunki i zasady,
ale te˝ tworzyç atmosfer´ wspó∏pracy w zespole.

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

WyÊlij swoje oferty na adres
paz@opswesola.waw.pl
lub skontaktuj si´ z nami telefonicznie:
22 773 94 40, wew. 109
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Wykopaliska w ruinach schronu
przy ulicy Niemcewicza
Weekend 4–6 wrzeÊnia up∏ynà∏ pod znakiem prac ziemnych w ruinach schronu Regelbau 514 przy ulicy Niemcewicza w Weso∏ej. Obiekt jest dzier˝awiony przez nasze
Stowarzyszenie od kilku lat. Prace przy u˝y-

ciu koparki zmierzajà do ods∏oni´cia elewacji obiektu i uformowania nasypów maskujàcych, które przez kilkadziesiàt lat
zsun´∏y si´ do wn´trza budowli. Jest to kontynuacja prac ziemnych wykonywanych
w latach 2011–2013 we wn´trzach schronu.
Dotychczasowe doÊwiadczenia z masami
sypkiego wydmowego piasku pokaza∏y, i˝
efekty r´cznych prac ziemnych w wejÊciu do
schronu i kazamaty bojowej szybko ulega∏y
zatarciu, natomiast krzaki akacji mimo kil-

teria∏ów wybuchowych w kazamacie ciÊnienie oderwa∏o wraz z p∏ytà s∏abo zwiàzanà
z resztà konstrukcji Êcian´ i odsun´∏o jà
o kilka metrów od bry∏y schronu. Przedtem
na podstawie ods∏oni´tych fragmentów byliÊmy przekonani, i˝ odstrzelony fragment to tylko górna
cz´Êç Êciany i orylon chroniàcy
strzelnice przed ostrza∏em.
Ca∏a bry∏a wa˝y oko∏o 80 ton,
niestety potwierdzi∏y si´ te˝
informacje o zez∏omowaniu
imponujàcej p∏yty pancernej
o wymiarach 3,80 x 3 metry.
Wykop przed wejÊciem do
schronu ods∏oni∏ znaczne po-

∏aci oryginalnego farbomaskowania, które
poznaliÊmy przy oczyszczaniu wn´trz budowli cztery lata temu. Prowadzone prace
pozwolà okreÊliç skal´ uszkodzeƒ bry∏y
obiektu oraz zdecydowaç, jakich form zabezpieczenia trzeba u˝yç, pozwolà te˝ na

!

Prosz´ o kontakt
osoby, które w dniu
15.09.2015 r. (wtorek) w godzinach
15.00–17.00 przebywa∏y na placu zabaw przy ul. Jeêdzieckiej w Starej
Mi∏osnej i mog∏y byç Êwiadkami
zdarzenia mi´dzy dwojgiem dzieci w wieku ok. 11 lat i starszym
m´˝czyznà w wieku ok. 76 lat.
Tel. kontaktowy 696-005-454.

definitywne oczyszczenie wn´trza schronu.
W przysz∏oÊci chcielibyÊmy eksponowaç
obiekt w formie trwa∏ej ruiny, postawiç zaprojektowanà ju˝ tablic´ informujàca o jego historii i przeznaczeniu,
a tak˝e kierujàcà zwiedzajàcych do
innych obiektów PrzedmoÊcia Warszawa, mo˝e uda si´ te˝ zrealizowaç jakàÊ imprez´ plenerowà
w oparciu o historyczny obiekt.
O kolejnych dzia∏aniach b´dziemy
informowali na bie˝àco, a tymczasem zapraszamy do odwiedzenia
Skansenu Fortecznego na Dàbrowieckiej Górze, gdzie mo˝na podziwiaç w∏aÊnie remontowany jedyny niewysadzony obiekt R514 na PrzedmoÊciu Warszawa i zrewitalizowany schron
obserwatora artylerii Regelbau 120a.
Ko∏o Terenowe PrzedmoÊcie Warszawa
Stowarzyszenia Pro Fortalicium

REKL AMA
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ku akcji karczowania skutecznie zas∏ania∏y
bry∏´ obiektu i widok na przedpole. ZdecydowaliÊmy si´ wi´c na u˝ycie ci´˝kiego
sprz´tu do odkopania wejÊcia i uformowania obsypanych nasypów maskujàcych,
a tak˝e usuni´cia karp agresywnej roÊlinnoÊci. Prowadzone z du˝ym rozmachem dzia∏ania pozwoli∏y odkryç nieznany dotàd dolny fragment odstrzelonej Êciany czo∏owej,
o którego istnieniu wczeÊniej nie wiedzieliÊmy. Przed obiektem spoczywa praktycznie
ca∏a Êciana os∏aniajàca pot´˝nà 18-tonowà
p∏yt´ pancernà 78P9. Technologia monta˝u
p∏yty pancernej w wybetonowanym ju˝
obiekcie sprawi∏a, i˝ podczas detonacji mawww.wiadomoscisasiedzkie.pl
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SALON URODY

SEKRET
PI¢KNA
Warszawa - Stara Miłosna
ul. Jana Pawła II 15P
tel. 512-607-200

KOSMETYKA
K
OSMETYKA TWARZY I CIA¸A
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
SOLARIUM

FOCUS

Lifting bez skalpela najtaniej w Warszawie
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 Listy do redakcji
A jednak diabe∏ straszny...
KiedyÊ pisa∏am listy do redakcji, ale zawarte
w nich postulaty czy propozycje pozostawa∏y bez
echa, podobnie zresztà jak zbiorowe proÊby
mieszkaƒców naszej ulicy kierowane do Urz´du
Dzielnicy.
Nie jestem jednak w stanie przemilczeç artyku∏u Pana Arkadiusza Ciupaka pt. „Nie taki diabe∏ straszny…”, zamieszczonego w 170 numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Pan Arkadiusz Ciupak zapewnia, ˝e wszelkie
plany zabudowy i zagospodarowania dzielnicy
spotyka∏y si´ ze sprzeciwem mieszkaƒców, ale
z biegiem czasu wszyscy byli zadowoleni.
Na pewno [zadowoleni] nie mogà byç ci, którzy mieszkajà przy ulicy Jana Paw∏a II. Ha∏as
uliczny jest tu nie do zniesienia, gdy˝ jest to jedyna ulica, którà odbywa si´ ruch autobusowy
i samochodowy po osiedlu. Pozosta∏e ulice to
drogi dojazdowe do poszczególnych posesji. Sà
te˝ tylko dwa skr´ty w lewo, aby wyjechaç z osiedla w kierunku Warszawy. W naszym bezpoÊrednim sàsiedztwie wybudowano Lidla, otwarto
cz´Êç drogi do Mi´dzylesia, co spowodowa∏o
wzrost nat´˝enia ruchu. Naprzeciwko naszych
okien wybudowano koÊció∏. Jest pi´kny architektonicznie, z daleka jest widoczna jego wie˝a,
prawdziwa ozdoba naszego osiedla. Niestety
w segmentach znajdujàcych si´ naprzeciw tej
okaza∏ej budowli ha∏as wzmóg∏ si´ niepomiernie, gdy˝ mury zadzia∏a∏y jak muszla koncertowa, odbijajàc odg∏osy zgie∏ku ulicznego i niosàc
je z powrotem w naszym kierunku.
Kto odpowiada za takie zagospodarowanie terenu, aby ucià˝liwoÊci ruchu samochodowego
ponosili mieszkaƒcy jednej ulicy. ZwracaliÊmy
si´ w tej sprawie do Urz´du Dzielnicy, proszàc
przynajmniej o za∏o˝enie ekranów, ale spotkaliÊmy si´ ze zdecydowanà odmowà. MyÊl´, ˝e po-

czàtkowo plany zagospodarowania i ruchu ulicznego by∏y inne, gdy˝ na ulicy Fabrycznej znajdujà si´ zatoczki dla autobusów. Przy wyjeêdzie na
Trakt Brzeski z ulicy Fabrycznej sà te˝ Êwiat∏a,
ale nie mog´ zrozumieç, dlaczego tylko dla pieszych, dlaczego samochody nie mogà wyje˝d˝aç
z Fabrycznej w kierunku Warszawy.
Na dodatek okaza∏o si´, ˝e w∏adze dzielnicy
wyrazi∏y zgod´ na budow´ kolejnego marketu
Biedronka, zaledwie kilkaset metrów od Lidla,
co znowu zwi´kszy nat´˝enie ruchu.
Zapraszam Pana Ciupaka do swojego ogrodu,
wtedy przekona si´, ˝e nie b´dzie wiedzia∏, co do
niego mówi´, a mo˝e on przekona mnie, ˝e stare d´by doskonale przyjmà si´ w nowym miejscu.

PAèDZIERNIKOWE SPOTKANIA

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

■

■

Wies∏awa Rusin
Stara Mi∏osna od wielu lat prze˝ywa dynamiczny rozwój. Mieszkamy na osiedlu z infrastrukturà
zabezpieczajàcà jak nie wszystkie, to wi´kszoÊç
podstawowych potrzeb lokalnej spo∏ecznoÊci. Powstajà nowe szko∏y, przedszkola, koÊcio∏y, ale równie˝ drogi, sklepy i punkty us∏ugowe, których potrzeb´ tworzy g´sta zabudowa i stale wzrastajàca
liczba mieszkaƒców. Pod nowe inwestycje pozyskiwane sà dotychczas niezagospodarowane dzia∏ki,
na których projektowane sà obiekty o stosunkowo
niewielkiej kubaturze ze szczególnà dba∏oÊcià
o drzewostan. To proces, którego w obr´bie miasta
nie da si´ powstrzymaç.
˚yjemy w otulinie lasów, ale równie˝ w bezpoÊrednim sàsiedztwie g∏ównych dróg krajowych.
Wielu mieszkaƒcom nie jest obcy problem ha∏asu
i ucià˝liwoÊci zwiàzane z du˝ym nat´˝eniem ruchu, ale inne walory naszego osiedla powodujà, ˝e
wcià˝ nas tu przybywa. Choç dalej, poza miastem,
nieruchomoÊci sà znacznie taƒsze, a ˝ycie mo˝na
wieÊç z dala od zgie∏ku, w ciszy i spokoju, niewiele
osób decyduje si´ na to.
Pomys∏ budowania ekranów akustycznych na
osiedlu budzi moje mieszane uczucia. Takie ekrany
powstajà g∏ównie przy trasach szybkiego ruchu, aby

7 paêdziernika 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
14 paêdziernika 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
21 paêdziernika 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).

eliminowaç negatywne skutki ich oddzia∏ywania na
otoczenie. Jak by to wyglàda∏o na naszym osiedlu?
Wsz´dzie w miastach mimo stref spowolnionego
ruchu jesteÊmy nara˝eni na ha∏as komunikacyjny.
Decydujàc si´ na mieszkanie w miejscu, gdzie sà
udogodnienia cywilizacyjne, musimy si´ liczyç
z tym, ˝e w pakiecie dostajemy pewne ucià˝liwoÊci.
Na ulicy Fabrycznej nigdy nie planowano wprowadzenia komunikacji miejskiej, sà tam liczne
miejsca parkingowe, a nie zatoczki dla autobusów.
Z tego, co wiem, w planach ZDM na bie˝àcy rok
oprócz wymiany asfaltu i oÊwietlenia na Trakcie
Brzeskim by∏o równie˝ wykonanie lewoskr´tu z ulicy Fabrycznej w kierunku centrum. Ten nowy wyjazd prawdopodobnie zmniejszy nat´˝enie ruchu
w zachodniej cz´Êci ulicy Jana Paw∏a II, choç bez
gruntownych zmian, takich jak budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy, problem ten i tak b´dzie z roku na rok narasta∏.
Arkadiusz Ciupak

REKL AMA

PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko i d∏ugoterminowy
oraz dzienny
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ZAPRASZA NA TRENINGI
dzieci, młodzież i dorosłych!

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna
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Zajęcia poszerzone o elementy tzw. samoobrony i walki w parterze,
prowadzi mgr AWF Zbigniew Ostrowski – 4 DAN.
WESOŁA:
● SP 173, ul. Trakt Brzeski 18 – wtorki 18.00 i soboty 12.00, piątki (tylko dzieci) 15.45.
● SP 174, pl. Wojska Polskiego 28 – środy, godz. 13.30.

www.ukskaratewesola.pl Tel.

604 107 118

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

PROTEZY • NAPRAWA
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Kolejny Turniej Szachowy
z edycji Grand Prix rozegrany
W sobot´ 26 wrzeÊnia br. w Szkole Podstawowej nr 353 zosta∏ rozegrany
pierwszy powakacyjny turniej szachowy, który by∏ ju˝ kolejnym, IV z edycji
Grand Prix SP 353. W zawodach wystartowa∏o ponad 60 uczestników, którzy reprezentowali wysoki
poziom gry i tym samym rywalizacja do ostatniej partii
by∏a niesamowicie emocjonujàca. Po rozegraniu siedmiu partii systemem szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika s´dzia turnieju
arcymistrzyni Agnieszka
Brustman wy∏oni∏a zawodników, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki.
W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 19 lat:
I miejsce – Krystian Furmaƒski, Warszawa-Ursynów
II miejsce – Micha∏ S∏oniewski, Szachowy Uniwersytet Warszawa
III miejsce – Magdalena Haraziƒska, KMKSz Viktoria Kielce, uczennica SP 353.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach rankingowych zostali:
III kategoria szachowa – Emanuel Scura, SP Józefów
IV kategoria szachowa – Micha∏ Jesiotr, MOK Józefów
V kategoria szachowa – Igor Gniadek, UKS Wiàzowna Glinianka.
Bez kategorii najlepsza okaza∏a si´ Wiktoria Tomczak, Warszawa-Wola.
Najwi´cej punktów w kategorii rocznik 2007 i m∏odsi zdobyli:
I miejsce – Gracjan Cybulski, UKS Czternastka Warszawa
II miejsce – Jeremi Ornoch, MOK Józefów
III miejsce – Mi∏osz Zaborowski, MTSz Miƒsk Mazowiecki.
W Turnieju C – Otwartym, dla doros∏ych, I miejsce zajà∏ Piotr Gil – Warszawa.
Zawody zorganizowali Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”- Weso∏a
oraz Szko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców.
Na kolejne rozgrywki szachowe do SP 353 zapraszamy ju˝ niebawem,
10 paêdziernika 2015 r., kiedy to odb´dzie si´ coroczna presti˝owa impreza szachowa VIII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana. Szczegó∏owe informacje o turnieju mo˝na znaleêç na stronie www.chessarbiter.com lub
www.mzszach.pl.
Teresa Osypiuk
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Jesienna rowerowa jazda na orientacj´
Szybko skoƒczy∏o si´ przepi´kne i goràce lato, i mamy ju˝ jesieƒ. Tradycyjnie o tej porze
roku dobiega koƒca rywalizacja podczas kolejnego cyklu Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Serdecznie
zapraszamy wszystkich lubiàcych aktywny wypoczynek na ∏onie natury po∏àczony z wykorzystaniem umiej´tnoÊci odnajdywania kolejnych
punktów kontrolnych w terenie. Wiem, ˝e wiele
osób czuje bardzo du˝e obawy przed wzi´ciem
udzia∏u w takiej imprezie w∏aÊnie zwiàzane
z koniecznoÊcià orientowania si´ w terenie i odnajdywaniem kolejnych
punktów kontrolnych.
Jest to najwi´kszà barierà w podj´ciu decyzji
wystartowania w zawodach. Jednak jak ju˝ ktoÊ raz tego spróbuje,
gwarantuj´, ˝e powróci ponownie, bo orientacja
naprawd´ bardzo pozytywnie wciàga. Za ka˝dym nowym startem, nawet na tej samej mapie,
mamy ustawione w innych miejscach punkty
kontrolne w terenie. Z pozytywnymi przyk∏adami
zafascynowania orientacjà spotykam si´ podczas

organizacji ka˝dej kolejnej rundy. Zawsze
te˝ pojawiajà si´ osoby stawiajàce
swoje pierwsze kroki i wszyscy sà
w siódmym niebie po dotarciu na lini´ mety. Nikt jeszcze nie wycofa∏ si´
i ka˝dy dociera do mety z potwierdzonymi na karcie startowej punktaSezon 2015 by∏ bardzo udany dla zawodnimi, a potem w miar´ mo˝liwoÊci przyków Teamu 360 stopni z Weso∏ej oraz UKS Faleje˝d˝a na kolejne starty.
nica – Jakub Jaroszek i Bartosz Nowak zdobyli
Dwie ostatnie rundy
bràzowy medal podczas rozzaplanowane sà na
grywanych w czerwcu
10–11.10.2015 w wawerw Portugalii Mistrzostw Euskim Aninie oraz tydzieƒ póêropy Juniorów wraz z zesponiej 17–18.10.2015 w Legio∏em sztafetowym. Jakub Janowie – czyli wszystko w zaroszek dodatkowo zdoby∏
si´gu r´ki i nawet dojazdu
bràzowy medal podczas
rowerem na start z miejsca
startu indywidualnego na
zamieszkania – tak robi wiedystansie Êrednim. Na Milu startujàcych. Najwi´kszà
strzostwach Polski medale
popularnoÊcià cieszy si´ trasa
zdobywali ju˝ tak˝e Bartosz
zielona dla poczatkujàcych,
Nowak i Bartosz Niebielski,
dzieci i ca∏ych rodzin. Ka˝dà
a teraz mamy jeszcze szanse
tras´ mo˝na pokonaç w gruna kolejne zdobycze podczas
pie i b´dzie si´ klasyfikowarozgrywanych pod koniec
nym, ale naprawd´ najwi´kwrzeÊnia Mistrzostw Polski
szà satysfakcj´ daje pokona- Podium kwiatowe sztafety w Portuga- na dystansie sprinterskim,
nie trasy samodzielnie.
klasycznym i sztafetowym
lii – od prawej Bartek Nowak, Artur
Wszystkie niezb´dne infor- ˚ebrowski z Gdaƒska i Jakub Jaroszek – trzymajcie za nas kciuki!
macje dotyczàce kalendarza
reprezentujàcy klub Stowarzyszenie
Team 360 stopni z Weso∏ej.
zawodów oraz aktualne klaJan Cegie∏ka

Rodzinnie i na sportowo!
Tak koƒczyliÊmy letni sezon 2015 w Klubie
Sportteam Zdrowy Styl!
Powakacyjne spotkanie dla wszystkich sympatyków aktywnoÊci i naszych Klubowiczów zorganizowaliÊmy na kortach Tenis Klubu Weso∏a. Na Êwie˝ym
powietrzu i w grillowej atmosferze po˝egnaliÊmy
s∏oneczne wakacje i rozpocz´liÊmy plany zimowych
wyjazdów narciarskich i snowboardowych.

syfikacje, komunikaty techniczne i zg∏oszenia znajdujà si´ na stronie www.orienteering.waw.pl.
Natomiast jeÊli ktoÊ chce dowiedzieç si´ wi´cej na
temat zasad pokonywania tras i rozgrywania zawodów, warto odwiedziç stron´ www.mtbo.pl
i w zak∏adce „O RJnO” znajdziecie wszystko, co
jest potrzebne, ∏adnie zapisane w poszczególnych
rozdzia∏ach w formacie PDF.

Pogoda dopisa∏a, a ch´tnych do skrzy˝owania
rakiet tenisowych nie zabrak∏o! PrzygotowaliÊmy
rodzinne rozgrywki w takiej formule, by wszyscy
bez wzgl´du na poziom umiej´tnoÊci mogli si´
dobrze bawiç. Sportteam – All in :-) ! Rodzice
z dzieçmi – na mini polach i siatkach oraz wolniejszymi pi∏kami i lekkimi rakietami, m∏odzie˝
w singlu, a doroÊli w deblu! Dzia∏o si´, dzia∏o!

Powakacyjne spotkanie by∏o równie˝ okazjà dla
uczestników letnich wyjazdów – Sportowisk oraz
Familiady, by powspominaç przygody z Dadaja :-) .
Oficjalne zakoƒczenie lata podsumowaliÊmy
wr´czeniem klubowych koszulek startowych,
okolicznoÊciowych medali uznania, dyplomów
i pucharów! Dzi´kujemy za wspólny weekend,
emocje i wra˝enia! Zapraszamy i polecamy fotorelacj´ z imprezy na www.sportteam.pl.
Kadra Sportteam Zdrowy Styl
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MyÊleç globalnie, poprawiaç drobiazgi
Potrzeba nam liderów,
ludzi, którzy wiedzà,
w którym kierunku i w jaki
sposób chcà rozwijaç kraj
– uwa˝a ¸ukasz Kubik,
najm∏odszy radny
dzielnicy Wawer.
Czego w nadchodzàcej przysz∏oÊci mo˝e byç Pan pewny?
Jak powiedzia∏ Heraklit z Efezu, jedynà pewnà
rzeczà w ˝yciu jest zmiana. B´dàc jedoczeÊnie
samorzàdowcem, pracuj´ z menad˝erami wysokiego szczebla i widz´, ˝e oni muszà mierzyç si´
z tym wyzwaniem.
Czego zatem im najcz´Êciej brakuje?
W mojej opinii dwóch rzeczy: wizji oraz przywództwa. Menad˝erowie robià rzeczy w∏aÊciwie, a przywódcy w∏aÊciwe.
Czy podobnie jest w polityce?
Widz´ pewne analogie i myÊl´, ˝e w dzisiejszych zmieniajàcych si´ czasach potrzebujemy
tych drugich – czyli przywódców – pe∏nych inicjatywy i energii do dzia∏ania.
Gdy si´ Pan rozglàda, to...
Widz´ nasz kraj, z którego mo˝na byç dumnym
– pe∏ny uczciwych, ci´˝ko pracujàcych ludzi. JesteÊmy na drodze do jednocyfrowego bezrobocia.
Sama Warszawa zmienia si´ na naszych oczach.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak
êle? Polacy nie sà zadowoleni z w∏adzy.
Jestem samorzàdowcem od kilku lat, rozumiem ludzi i wiem, ˝e niektóre rzeczy mo˝na by
poprawiç. Wiele to drobiazgi.
Podam przyk∏ad. Wi´kszoÊç urz´dów jest czynnych w godzinach 8–16. Niestety warszawiacy
z regu∏y pracujà do godziny 17. Aby coÊ za∏atwiç,
wi´kszoÊç ludzi musi braç wolny dzieƒ! Gdyby
biura obs∏ugi mieszkaƒców by∏y czynne do 18,
a w niektóre dni do 20, problem by zniknà∏.
Co jeszcze przeszkadza?
Testem dla w∏adzy jest infrastruktura. Ju˝ drugà
kadencj´ jestem radnym dzielnicy Wawer. Doskonale zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e po∏udnie Warszawy potrzebuje kolejnej przeprawy przez Wis∏´,
niezale˝nie od realizowanej budowy Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy. Mo˝e warto by∏oby rozwa˝yç powrót do koncepcji budowy mostu na Zaporze, ∏àczàcego Wawer z dolnym Mokotowem.
Czy staç nas na takie inwestycje?
Odpowiem troch´ przekornie: czy staç nas
utrat´ 2% PKB z powodu korków? To mniej wi´cej tyle, ile wydajemy na wojsko. Warszawa jest
dziewiàtym najbardziej zakorkowanym miastem
na Êwiecie, przegoniliÊmy Londyn i Pekin...
Co mo˝na z tym zrobiç?
Poprawiç komunikacj´ z centrum Warszawy
– to na pewno sk∏oni∏oby mieszkaƒców do pozostawienia samochodu w domu. Dlatego zdecy-

dowanie popieram rozbudow´ drugiej linii metra w stron´ ronda Wiatraczna i Goc∏awia.
Wiele Pan mówi o infrastrukturze i inwestycjach drogowych, ale jako pose∏ b´dzie pan
musia∏ mierzyç si´ tak˝e z innymi wyzwaniami.
Mamy kryzys demograficzny, stajemy si´ spo∏eczeƒstwem starzejàcym si´, a nasza gospodarka musi zaczàç konkurowaç innowacyjnoÊcià,
a nie tylko kosztami pracy.
W d∏u˝szej perspektywie bez zwi´kszenia dzietnoÊci trudno b´dzie zapewniç odpowiedni wzrost
gospodarczy, a przysz∏ym emerytom godne
Êwiadczenia. Paƒstwo jest z∏o˝onym systemem,
a nie siecià oderwanych od siebie projektów.
I jakie sà Paƒskie propozycje?
Budowanie tanich mieszkaƒ na wynajem dla
ludzi m∏odych, dostosowanie godzin prac urz´dów do mo˝liwoÊci obywateli, uszczelnienie systemu podatkowego, dzi´ki któremu b´dziemy
mogli wygenerowaç rocznie mi´dzy 10 a 30 mld
z∏otych. Te pieniàdze moglibyÊmy przeznaczyç np.
na lepszà opiek´ medycznà dla osób starszych.
Wi´kszoÊç spraw, o których pan teraz mówi∏, to bardzo istotne kwestie
Zdecydowanie, to w∏aÊnie one sk∏adajà si´ na
zadowolenie z paƒstwa, w którym ˝yjemy.
Z przyjaznych urz´dów, dobrej infrastruktury,
wygodnej komunikacji miejskiej oraz poczucia,
˝e panuje porzàdek, prawo i wzajemna ˝yczliwoÊç. Do tego b´d´ dà˝y∏ i dlatego w∏aÊnie zdecydowa∏em si´ kandydowaç do Sejmu RP.
Rozmawia∏ Konrad Budek
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Klucze
do mieszkaƒ,
samochodowe
kodowane
Zamki
K∏ódki
Wk∏adki
Baterie
do pilotów
Faktury
VAT

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

ul. Trakt
Brzeski 71
(obok sklepu Biedronka)
Autoryzacja:

692 905 352
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Uwa˝aj na oprogramowanie typu „malware”!
„Malware” to szkodliwe oprogramowanie,
które potrafi zatruç nasze komputery, konta, profile. Nasz komputer zaraziç si´ nim mo˝e podczas zwyk∏ej sieciowej aktywnoÊci, np. w trakcie
odwiedzania strony www, otwierania maila, klikania w link czy wymiany plikami.
Jak wynika z badaƒ, Facebook, który od d∏u˝szego czasu poÊwi´ca sporo uwagi zabezpieczeniom swojego portalu, wcià˝ jest jednym z najpopularniejszych portali spo∏ecznoÊciowych
(ponad miliard u˝ytkowników), który wykorzystywany jest do rozsiewania tzw. „zarazy”. Statystycznie rzecz ujmujàc, jeden na pi´ciu u˝ytkowników jest nosicielem „malware’u”, roznoszàc
go w swych pozornie nieszkodliwych komentarzach na Êcianach, zamieszczajàc linki czy do∏àczajàc filmy. Problem okaza∏ si´ na tyle powa˝ny,
˝e jakiÊ czas temu, jak poinformowa∏ Bloomberg,
Facebook rozpoczà∏ wspó∏prac´ z FBI, by zbadaç
przyczyny i skutki ataku z∏oÊliwego oprogramowania, którego sam pad∏ ofiarà. Âledczy podkreÊlajà, ˝e nie znaleêli ˝adnych dowodów, by dane
klientów zosta∏y ujawnione.
Zdajàc sobie jednak spraw´ z popularnoÊci Facebooka, przygotowaliÊmy dla Paƒstwa kilka
praktycznych porad, które, mamy nadziej´, przyczynià si´ do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa
wszystkich tych, którzy uwa˝ajà, ˝e dzieƒ bez
„fejsika” to dzieƒ stracony ☺ :

3. Uwa˝ajmy na gry. Je˝eli nie pogrà˝à nas czasowo, to na 100% nas „sprofilujà”, wyciàgajàc odpowiednie dane – czasem równie˝ osobowe.

1. Nie otwierajmy linków od „przyjació∏”, z którymi do tej pory nic nas nie ∏àczy∏o. Komentarze na Êcianach w stylu: „Hej, zerknij na to:

4. Dbajmy o swojà prywatnoÊç! Unikajmy udzielania jakichkolwiek informacji mimo ch´ci wykorzystania nowej aplikacji. PomyÊlmy, czy na

ulicy, idàc po bu∏eczki, obcej osobie udzielilibyÊmy takich informacji?
5. Uwa˝ajmy na spam. Je˝eli widzimy znajomego rozsy∏ajàcego na pot´g´ innym u˝ytkownikom komentarze i wieszajàcego og∏oszenia na
tablicach z linkami do stron www czy video,
to z pewnoÊcià jest to robota „spambota”.

link do strony. Pierwszych 100 u˝ytkowników
dostaje iPada” to na pewno Êciema, która jak
nie wyciàgnie od nas danych osobowych, to
wpakuje nas w spore k∏opoty, bo np. zainfekuje nam komputer.

Je˝eli twój instynkt podpowiada Ci, ˝e Twój komputer móg∏ zostaç zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem, wykonaj nast´pujàce dzia∏ania:
■ wykorzystaj darmowe narz´dzie firmy Microsoft do usuwania szkodliwego oprogramowania: http://www.microsoft.com/security/pc-security/malware-removal.aspx
■ usuƒ spam ze swej Êciany, klikajàc w „X”
z prawej strony podejrzanego komentarza.

2. Ufajmy w∏asnym instynktom i nie poddawajmy si´ manipulacjom w stylu: link do video
wraz z komentarzem „O Matko, coÊ ty nawyprawia∏ na ostatniej imprezie?”. Szybkie klikni´cie ze zdenerwowania czy ciekawoÊci mo˝e nas sporo kosztowaç.

WARTO ZOBACZYå

Mistrzowie pastelu – wystawa czasowa w Muzeum
Narodowym w Warszawie – Od Marteau do Witkacego
B´dzie to prezentacja
pastelu od jego poczàtków
po
pierwszà
po∏ow´
XX wieku, z zaakcentowaniem roli tej techniki
w dziejach sztuki polskiej.
Uj´ta
chronologicznie
i tematycznie wystawa
(wàtki: sztuka kobieca, sztuka salonowa,
sztuka portretu) przedstawi blisko 250 pa-

6. Je˝eli kiedykolwiek, przez przypadek, ze zdenerwowania czy z ciekawoÊci, kliknà∏eÊ w link,
który finalnie Ci´ rozczarowa∏ lub doprowadzi∏
„donikàd” – natychmiast zmieƒ has∏o do Facebooka, poczty i innych wykorzystywanych
przez Ciebie portali spo∏ecznoÊciowych.

steli z kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie, które na co dzieƒ nie sà eksponowane. Trwajàce trzy miesiàce wydarzenie b´dzie pierwszà w Polsce tak szerokà prezentacjà pasteli.
W zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie znajdujà si´ dzie∏a polskich
mistrzów tej techniki, takich jak: Aleksander Or∏owski, W∏adys∏aw Âlewiƒski, Teodor Axentowicz, Leon Wyczó∏kowski, Sta-

Adrian Pupek i Aleksander Zawada
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

nis∏aw Wyspiaƒski, Kazimierz Mordasewicz, Olga Boznaƒska, Kazimierz Stabrowski, Jan Rembowski, Stanis∏aw Ignacy Witkiewicz, Wac∏aw Borowski. Na wystawie pokazany zostanie tak˝e zespó∏
pasteli wybitnych artystów europejskich,
m.in. Christiana Wilhelma Ernsta Dietricha, Élisabeth Louise Vigée-Le Brun,
Jeana-François Milleta, Pierre’a Puvis de
Chavannes’a, Adolpha Menzla, Maxa
Liebermanna.
Trwajàcej od 28 paêdziernika 2015 do
31 stycznia 2016 wystawie b´dzie towarzyszy∏ bogaty program edukacyjny.
Maria Surawska

REKL AMA

Us∏ugi hydrauliczne

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

tel. 694-747-213
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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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PokOLÉnia z przytupem!

Andaluzja to skrawek Êwiata na po∏udniu Hiszpanii. Dlaczego wybieramy jà
za cel naszych podró˝y? Jednych przyciàgajà pi´kne, ró˝norodne krajobrazy,
s∏oneczne pla˝e, bielejàce w s∏oƒcu urokliwe miasteczka, rozleg∏e gaje oliwne.
Innych ciekawi bogata historia, zachwycajàca
architektura. Jeszcze inni szukajà smaków aromatycznej kuchni. Nas urzek∏o flamenco – pe∏na pasji i energii muzyka, Êpiew, taniec, barwny strój. Narodzi∏o si´ wÊród andaluzyjskich Cyganów. Dla nich ciàgle
stanowi sposób ˝ycia i w przesz∏oÊci pozwala∏o przetrwaç czasy
g∏odu i przeÊladowaƒ. W nim
wyra˝ali swoje emocje, cierpienie, gniew i bezradnoÊç,
ale te˝ szcz´Êcie i radoÊç
˝ycia. Kultura flamenco
wyros∏a na gruncie mocnych relacji mi´dzypokoleniowych, scalajàcych
rodziny i cz∏onków lokalnej spo∏ecznoÊci, tworzàc
wi´zi oparte na wzajemnym szacunku mi´dzy
m∏odym i starszym pokoleniem, na wzajemnym
s∏uchaniu i rozmawianiu ze sobà. Do takiego
Êwiata chcemy zaprosiç seniorów i m∏odzie˝,
zarówno panów, jak i panie.

Zapraszamy na bezp∏atne spotkania i warsztaty integracyjne
wokó∏ kultury flamenco, czerpiàcej bogactwo i energi´ z wi´zi
mi´dzypokoleniowych. B´dà si´
one odbywaç w przestrzeni,
którà wspólnie stworzymy: zbudujemy pod∏og´, przygotujemy
instalacj´ w andaluzyjskim stylu,
w pracowni ceramicznej wykonamy barwne
azulejos. Poznamy Êpiew, instrumenty
– cajon, kastaniety. Obejrzymy filmy na
temat flamenco. Nauczymy si´ prostych kroków oraz akompaniamentu
palmas. Fina∏em b´dzie wspólny happening w kwietniu przysz∏ego roku.
Warsztaty majà otwartà formu∏´
– je˝eli uczestnicy b´dà chcieli podzieliç si´ swoimi umiej´tnoÊciami, ch´tnie wzbogacimy projekt
o dodatkowe propozycje. Olé!
Spotkania b´dà si´ odbywa∏y
od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. w Êrody, w godz. 15.30–17.00
w Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Starej Mi∏oÊnie. Ch´tni do wzi´cia
udzia∏u znajdà informacj´ o projekcie w formie
plakatów, ulotek w ró˝nych miejscach publicz-

nych: OÊrodku Kultury, UTW, Klubie Seniora,
Gimnazjum nr 119 (tablica og∏oszeƒ na parterze)
oraz innych szko∏ach, bibliotekach, przychodniach, aptekach, kawiarniach, sklepach.
Zapisy: pokoleniazprzytupem@gmail.com,
tel. 518–023–117.
Wi´cej informacji na stronie:
www.pokoleniazprzytupem.org.pl,
jesteÊmy te˝ na FB.
Ola Soko∏owska i Marta Wilk
animatorki projektu
Projekt wspierany przez:
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HIPODROM WESO¸A
UL. SZKOLNA 14

Z AT R U D N I
 OSOB¢ DO WYPROWADZANIA KONI

– na 1/2 etatu,
 SPRZÑTACZK¢ – na 1/2 etatu,
 STAJENNYCH – na ca∏y etat.

Zakres obowiàzków doÊç szeroki.
OczywiÊcie uczciwe zatrudnienie, uczciwe
wynagrodzenie, ubezpieczenie, ZUS.
JeÊli Ty nie jesteÊ zainteresowany, przeka˝
innym. Trudna, ale spokojna praca czeka.
WiadomoÊç na miejscu i pod telefonem

22 773 36 07.
ZAPRASZAMY!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
„Czy dinozaury mog∏y szcz´kaç
z´bami, czyli o tym, jakie z´by
mo˝na znaleêç w ska∏ach?”
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na kolejne spotkania z NadwiÊlaƒskim Uniwersytetem
Dzieci´cym. Pierwsze spotkanie w nowym semestrze mia∏o charakter otwarty, odby∏o si´
24 wrzeÊnia o godzinie 17 w Bistro „Zakàtek”
w Weso∏ej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Warsztaty przyrodnicze zatytu∏owane „Czy dinozaury mog∏y szcz´kaç z´bami” poprowadzone
przez dr. hab. Tomasz Suleja wprowadzi∏y naszych najm∏odszych studentów w fascynujàcy
Êwiat tajemnic wymar∏ych zwierzàt.

Nasz goÊç to specjalista od polskich dinozaurów. Tak! W naszym kraju, na Âlàsku, w okolicach
Sulejowa, Por´by i Krasiejowa, odkryto kompletne szkielety ró˝nych gadów, np. pradinozaura.
200 milionów lat temu ˝y∏y tu ciekawe okazy nieznane na innych terenach i teraz ich szczàtki
Êwiadczà o bogactwie tej grupy zwierzàt.
DowiedzieliÊmy si´, ˝e ró˝ny sposób od˝ywiania poszczególnych gatunków mo˝na rozpoznaç
po uz´bieniu. Obrazowo, przy u˝yciu no˝a, tarki,
dziadka do orzechów i toporka przekonaliÊmy
si´, ˝e niektóre przedmioty codziennego u˝ytku
dzia∏ajà jak z´by dinozaura.

RoÊnie kolejne pokolenie paleontologów.
Dzieci zna∏y odpowiedzi nawet na trudne pytania i doskonale potrafi∏y nazywaç poszczególnych przedstawicieli dinozaurów.
Od paêdziernika zapraszamy dzieci w wieku
6–12 lat na kolejne spotkania edukacyjne prowadzone przez NadwiÊlaƒski Uniwersytet Dzieci´cy przy wspó∏pracy z Bibliotekà Publicznà
w Weso∏ej w sali Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
Zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ dwa razy w miesiàcu
w poniedzia∏ki o godz. 17. Nast´pne zaj´cia b´dà odp∏atne. Szczegó∏owe informacje i zapisy na
www.naud.edu.pl.
Terminy i tematy spotkaƒ:
■ 12 paêdziernika „Czy serce chomika bije tak
samo jak twoje?” – warsztat o ma∏ych zwierz´tach.
■ 26 paêdziernika „Us∏yszeç fizyk´” – warsztaty o akustyce
■ 9 listopada „Jak naprawiç homo sapiens?”
– warsztaty o fizjologii i leczeniu cz∏owieka.
■ 23 listopada „Jak zrobiç dobrà atmosfer´?”
– warsztat o powietrzu atmosferycznym.
■ 7 grudnia „Czas w ska∏ach zakl´ty” – warsztaty o minera∏ach
■ 14 grudnia „Jak to jest z tym p∏ywaniem?”
– warsztat z hydrostatyki.

„Ob∏awa augustowska” – spotkanie
autorskie z Teresà Kaczorowskà
– 13 paêdziernika 2015 r.
(wtorek), godz. 18.30
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu
„Otwarte lekcje historii”. GoÊciem b´dzie pani Teresa Kaczorowska – historyk, dr nauk humanistycznych, autorka ksià˝ki pt. „Ob∏awa augustowska”.

REKL AMA

Ksià˝ka opowiada histori´ Ob∏awy Augustowskiej, sowieckiej zbrodni
wymierzonej w niepodleg∏oÊciowe
podziemie
w dzisiejszej pó∏nocno-wschodniej Polsce, wcià˝
niewyjaÊnionej i wcià˝ za
ma∏o obecnej w ÊwiadomoÊci historycznej Polaków. W lipcu 1945 roku kontrwywiad wojskowy
obcego paƒstwa – Zwiàzku Socjalistycznych Republik Sowieckich, realizujàc rozkaz Stalina, ujà∏
i zamordowa∏ ponad tysiàc Polaków, kolejne tysiàce ludzi podejrzane o dzia∏alnoÊç w podziemiu
niepodleg∏oÊciowym zosta∏y zatrzymane i uwi´zione. Ta zbrodnia wo∏a o prawd´, bo po 70 latach nie ma odpowiedzi na najwa˝niejsze pytania: gdzie sà do∏y Êmierci i doczesne szczàtki poleg∏ych i zamordowanych, nie znamy ich pe∏nej
listy, brakuje, jak to ujà∏ Zbigniew Herbert: „nazwania po imieniu” i „opatrzenia na drog´” naszych braci. Wcià˝ winni jesteÊmy im godny pochówek oraz odbudowanie i odk∏amanie pami´ci
o nich. Ta zbrodnia nie uleg∏a przedawnieniu.

Filia Biblioteki w Woli Grzybowskiej
Po prawie pó∏rocznej przerwie wznawia dzia∏alnoÊç filia biblioteczna w Woli Grzybowskiej.
Remont ca∏ego OÊrodka Kultury, a przy okazji
pomieszczenia biblioteki, znalaz∏ swój szcz´Êliwy
koniec (mamy nadziej´, ˝e w momencie ukazania si´ numeru gazety biblioteka b´dzie ju˝
otwarta). Biblioteka w zupe∏nie nowej ods∏onie
zaprasza wszystkich czytelników nie tylko po nowoÊci ksià˝kowe, ale równie˝ filmowe, które
bardzo dobrze prezentujà si´ w nowej aran˝acji.

Dotacja na zakup ksià˝ek
Ju˝ kolejny raz Biblioteka w Weso∏ej uzyska∏a
dotacj´ na zakup nowoÊci wydawniczych w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Bibliotek´ Narodowà ze Êrodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tym razem otrzymaliÊmy 14 000 z∏. Z przyznanych Êrodków do tej pory wydaliÊmy ju˝ 9000 z∏
na zakup ksià˝ek dla doros∏ych i dzieci. Pozosta∏à
kwot´ musimy wykorzystaç do koƒca listopada.

Lekcje biblioteczne
Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ wraz z ich opiekunami – nauczycielami z weso∏owskich szkó∏
i przedszkoli na wycieczki i lekcje biblioteczne.
Mamy nadziej´, ˝e lekcje zach´cà do korzystania
ze zbiorów naszych bibliotek i przyczynià si´ do
rozwoju czytelnictwa.

Dyskusyjny Klub Ksià˝ki
Zapraszamy na spotkania DKK do Biblioteki
G∏ównej w Weso∏ej przy ulicy 1 Praskiego Pu∏ku 31, które odbywajà si´ cyklicznie w poniedzia∏ki (z wyjàtkiem pierwszego poniedzia∏ku
miesiàca) o godzinie 12.00.
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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.

QLTURKA

Jan Sankowski
Urodzi∏ si´ 3 marca 2015 r.
Waga 4100 g, wzrost 55 cm.
Brat Zuzanny i Natalii.

Kàcik bibliofila

Troch´ muzycznej depresji,
czyli albumy na jesieƒ
Pogoda za oknem coraz gorsza (albo coraz
lepsza – zale˝nie od
upodobaƒ), pod stopami coraz bardziej szeleszczà martwe liÊcie,
wiatr zmusza do za∏o˝enia ulubionych skórzanych kurtek, ca∏a natura
obumiera bàdê zbiera si´ powoli do zimowego snu. Tak, tak, nadchodzi jesieƒ. Dla niektórych pi´kna z∏ota jesieƒ, dla innych depresyjna pora roku. Po bardzo optymistycznym
letnim zestawieniu postanowi∏am zwróciç si´
w t´ drugà stron´ i wybraç dwa albumy, które pozwolà wam wprowadziç si´ w smutny
klimat coraz krótszych dni.

Chelsea Wolfe
– „Pain is
Beauty”
Gatunek: gothic,
industrial, indie
Muzyczna ksi´˝niczka ciemnoÊci
mog∏aby spokojnie s∏u˝yç jako przygn´biajàce i ambitniejsze
muzycznie alter ego Taylor Swift. Rytmiczne
gotyckie granie po∏àczone z zimnym, acz
pi´knym damskim wokalem podbitym cz´sto
echem utwierdza nas w przekonaniu, ˝e niechybnie zbli˝a si´ apokalipsa. Albo coÊ jeszcze gorszego. Mocnym i powolnym elektronicznym beatom towarzyszà tutaj nadajàce
klimat instrumenty, takie jak chocia˝by
skrzypce. Momentami jest bardziej sentymentalnie, momentami mo˝na nawet potaƒczyç – oczywiÊcie jeÊli parkiet znajduje si´ na
zamku, a nad nim przyÊwieca ksi´˝yc. A najlepiej zaçmienie ksi´˝yca – sama przetestowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

wa∏am s∏uchanie pani Wolfe przy obserwowaniu zjawisk astronomicznych i polecam to
ka˝demu. Poczucie koƒca Êwiata zostaje spot´gowane. Jesienna dama Chelsea odwiedzi
te˝ nasz kraj w stosownej porze – wszyscy
ch´tni zobaczyç jà na ˝ywo powinni udaç si´
na koncert 10 listopada w klubie Proxima.

American
Football
– „American
Football”
Gatunek: math
rock, indie
Uznawany powszechnie za jeden z najlepszych albumów w dziejach i jedyny pe∏ny projekt zespo∏u American Football
przyda si´ wszystkim, którzy zakochali si´
w wakacje, a jesienià zdali sobie spraw´, ˝e
wszystko si´ skoƒczy∏o. Skierowana przede
wszystkim do prze˝ywajàcych m∏odzieƒcze
zawody mi∏osne p∏yta to nie tylko dopracowany concept-album, ale równie˝ uczta dla spragnionych matematycznej precyzji w sferze
dêwi´ków. Okazuje si´, ˝e po∏àczenie g∏´bokich emocji oraz nauk Êcis∏ych w tym przypadku jest jak najbardziej mo˝liwe. W tekstach
American Football znajdziemy wi´c przede
wszystkim nie-do-koƒca-ckliwe opisy rozstania i wakacyjnych uniesieƒ, a wszystko to podlane delikatnà gitarowà muzykà uzupe∏nionà
o nieco szersze instrumentarium (zwracam
waszà szczególnà uwag´ na p∏aczliwà tràbk´).
Muzyka jest smutna, aczkolwiek nie jest to
wymuszanie ∏ez – sam przekaz tekstowy odgrywa tutaj t´ rol´, a w sferze dêwi´ków muzycy mogli sobie pozwoliç na wi´cej eksperymentów. Synchronizacj´ dwóch gitar, która
jest tu motywem przewodnim, oparto mi´dzy

Wolny walc
˝ó∏wi
Katherine Pancol
Wolny walc ˝ó∏wi
to bardzo udana
kontynuacja francuskiej powieÊci
o tytule ˚ó∏te oczy
krokodyla. PowieÊç obyczajowa, bohaterowie przemykajà si´ przez sprawy codzienne, trudne, zawik∏ane, goniàce zbyt szybko. Jest praca, jest rodzina, jest mi∏oÊç. Banalne?
A jednak polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Pancol K. – Wolny walc ˝ó∏wi
2. Olejnik A. – Dziewczyna z porcelany
3. Swarthout G. – Eskorta
4. Szymiczkowa M. – Tajemnica
domu Helclów
5. Preston D. J. – B∏´kitny labirynt
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Hammerle S. – Ania i Maks idà do
lekarza
2. Brown P. – Pan Tygrys dziczeje
3. Mafi T. – Sekret Julii
4. Fràczek A. – Spr´˝ynek na tropie
tajemnic: ekologia
Literatura popularnonaukowa:
1. Sieradziƒska E. – Cesaria Evora
2. Kamiƒska A. – Simona: opowieÊç
o niezwyczajnym ˝yciu Simony
Kossak
Iza Zych
innymi na metrum. Ka˝dy utwór ma te˝ inne
strojenie. JeÊli wi´c ostatnio wasze ˝ycie mi∏osne uk∏ada si´ ca∏kiem pomyÊlnie, to albumu
American Football i tak warto pos∏uchaç.
Martyna Nowosielska,
martyna.nowo@gmail.com
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Weso∏o i g∏oÊno – czyli relacja
z siódmej edycji konkursu Rock On!
SzeÊç zespo∏ów konkursowych, siedem nagród, ponad siedem godzin dobrego grania
i gwiazda wielkiego formatu – tak w najwi´kszym skrócie mo˝na podsumowaç
siódmà edycj´ konkursu Rock On w Weso∏ej. Ale ci, którzy si´ tam z nami bawili,
wiedzà doskonale, ˝e taki skrót nawet w u∏amku nie oddaje wra˝eƒ z imprezy.
Dlatego czas na naszà relacj´.
Jeszcze poprzedniego dnia najwi´kszym zmartwieniem organizatorów by∏a pogoda. Dzieƒ
wczeÊniej chmury i deszcz nie zapowiada∏y udanej zabawy, ale na szcz´Êcie pogod´ mieliÊmy
jak na zamówienie. W dobrej zabawie nie przeszkodzi∏ nam tak˝e remont cz´Êci torów kolejowych na linii Rembertów – Weso∏a, który utrudni∏ dojazd na miejsce koncertu fanom.

getyczne kompozycje, proste, ale nie banalne,
oraz charakterystyczny g∏os wokalistki – to
g∏ówne atuty, ale nie mo˝na te˝ zapomnieç o ˝ywio∏owej basistce. M.i.t.h. przypomnia∏ wszystkim, ˝e rocka doskonale nap´dza m∏odoÊç.

SzeÊciu wspania∏ych
– czyli kapele konkursowe
Przeglàd zaczà∏ si´ z przys∏owiowego „wysokiego c”. Na scenie pojawi∏ si´ Killing Silence w nowym, odÊwie˝onym sk∏adzie. Trzy numery, które
zaprezentowa∏, z powodzeniem mog∏yby dobrze
radziç sobie w rockowych stacjach radiowych.
Zresztà w przesz∏oÊci zespó∏ ten by∏ nagradzany
przez dziennikarzy radiowych. Melodyjne refreny,
mocne riffy i amerykaƒski akcent wokalisty to znaki rozpoznawcze nowej ods∏ony Killing Silence.
Kolejnym sk∏adem na scenie by∏ Na Przekór
ho∏dujàcy starym, dobrym tradycjom polskiego
rocka. Klasyczny sk∏ad (gitara, bass, perkusja
i wokal), polskie teksty i muzyka czerpiàca z dorobku takich kapel jak choçby Lombard czy Banda i Wanda. Zresztà te inspiracje sà nieprzypadkowe, bo na scenie stan´∏a pierwsza z rockowych dam tego przeglàdu. A by∏ to dopiero
poczàtek takich niespodzianek.
W trzeciej ods∏onie rocka to w∏aÊnie kobiety
zdominowa∏y scen´ w Weso∏ej. Grajàcy mieszank´ folku oraz ci´˝kiego rocka sk∏ad Vecordia zaskoczy∏ wszystkich, bo oprócz grajàcego perkusisty i lidera kapeli (nota bene grajàcego na 7-strunowej gitarze) ton muzyce nadawa∏y wy∏àcznie
panie. Co wi´cej, do ˝elaznego zestawu gitara
elektryczna, bas i perkusja do∏àczy∏y dwa zupe∏nie
nowe instrumenty – skrzypce i flet poprzeczny.
Vecordia wprowadzi∏a nas w klimat mitów i legend s∏owiaƒszczyzny w nowej, rockowej formie.
By∏o skocznie, melodyjnie i z energià.
Jako czwarty na scen´ wszed∏ Drop, po którym od razu by∏o widaç, ˝e to zespó∏ z∏o˝ony
z doÊwiadczonych muzyków. Zaprezentowali
trzy numery w klimacie melodyjnego, lekko melancholijnego amerykaƒskiego rocka. W numerach s∏ychaç by∏o nastrój znany z Pearl Jam czy
Creed, ale we w∏asnej oryginalnej interpretacji.
Szczególnie wyró˝nia∏ si´ wokalista ze Êwietnym
warsztatem.
Zaraz po Drop scen´ przejà∏ M.i.t.h. Zespó∏
zdecydowanie najcichszy i najskromniejszy
w kontakcie osobistym, mo˝e dlatego, ˝e najm∏odszy sk∏adem i sta˝em. Ale jak˝e z∏udne okaza∏o si´ to wra˝enie, gdy ju˝ zacz´li graç! Ener-
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Ostatnim sk∏adem z konkursowych na scenie Rock
On by∏o trio V8. Czarne koszulki, sk∏ad jak z najlepszych
p∏yt Motorhead (gitara, bas,
perkusja) i mocna, szybka
muzyka. Tutaj widaç ju˝ by∏o,
˝e muzycy sà od lat na scenie
i doskonale wiedzà, z czym
i po co przyjechali do Weso∏ej. Szczególnie wyró˝nia∏ si´ perkusista, który podczas przedstawienia sk∏adu da∏ popis gry, którym móg∏by zawstydziç niejednego profesjonalist´. Doceni to zresztà
jury, ale nie uprzedzajmy faktów.

Mo˝e byç tylko jeden
– czyli og∏oszenie wyników
W tym roku czteroosobowe jury pracowa∏o
w sk∏adzie: Andrzej Franjdt (przewodniczàcy),
Grzegorz Kupczyk, Piotr Wiliƒski oraz Ryszard
Rutkowski. Zaraz po ostatnim wyst´pie panowie
udali si´ do sali obrad w budynku OSP, by w ciszy i spokoju podebatowaç nad wynikiem. Bo
oprócz trzech pierwszych miejsc przewidziane
by∏y tak˝e wyró˝nienia dla najlepszych instrumentalistów i wokalisty.
W czasie gdy jury decydowa∏o o wynikach,
scen´ przej´∏o trio Polska B, które zwyci´˝y∏o poprzednià edycj´ Rock On. Zresztà ich wyst´p pokaza∏ dlaczego. Przesz∏o godzina energii tak du˝ej, ˝e choç wcale nie by∏o upalnie, gitarzysta
pozby∏ si´ po∏owy odzienia, a w drugiej po∏owie
koncertu musia∏ wytrzeç koszulà mokry gryf gitary. Zresztà trudno by∏o staç spokojnie przy
dêwi´kach polskiej wersji znanego przeboju Rage Against The Machine („Killing in the name

of”) czy „Batmana” ze skandowanym przez publicznoÊç refrenem „Ad maiorem Dei gloriam”,
nie wspominajàc o „Nie musisz biec”. A show
skrad∏ gitarzysta i jego ˝ywio∏owy performance.
Og∏oszenie wyników zbieg∏o si´ z zachodem
s∏oƒca, dzi´ki czemu jury i zwyci´zcy mogli zab∏ysnàç w pe∏nej oprawie Êwietlnej. Przewodniczàcy
jury Andrzej Frajndt og∏osi∏ wyniki. Na poczàtku
wr´czono wyró˝nienia najlepszym instrumentalistom: Grzegorz „Grzes∏av” Krzy˝anowski zosta∏
najlepszym gitarzystà, Adriana „Estera” Malicka
najlepszà basistkà (oboje z zespo∏u Vecordia). Tytu∏ najlepszego perkusisty pow´drowa∏ do Aleksa Jankiewicza z V8, natomiast najlepszym wokalistà zosta∏ Kryspin Olszowy, frontman formacji
Drop. Emocje ros∏y, a˝ w koƒcu przyszed∏ czas na
najwa˝niejsze. Andrzej Frajndt umiej´tnie budowa∏ napi´cie, czytajàc nagrodzonych od trzeciego
do pierwszego miejsca. I tak trzecie miejsce zaj´∏a Vecordia, na drugim uplasowa∏ si´ Drop,
a zwyci´zcà okaza∏ si´ M.i.t.h., zresztà ku nieskrywanemu zaskoczeniu m∏odego kwartetu.
Formacja otrzyma∏a pamiàtkowy bilet i nagrod´
g∏ównà, dwa tysiàce z∏otych. Drop za drugie
miejsce otrzyma∏ mikrofon Shure SM58 oraz urzàdzenie nagrywajàce ZOOM H1, a Vecordia wzbo-

gaci∏a si´ o nowoczesny interface muzyczny Presonus umo˝liwiajàcy nagrywanie materia∏ów
muzycznych w zaciszu domowym.
Pozosta∏o jeszcze tylko jedno – gwiazda wieczoru. Lipali zaczà∏ delikatnie, z przygaszonymi
reflektorami, by potem wybuchnàç energià. Do
koƒca wieczoru publicznoÊç bawi∏a si´ przy takich przebojach jak mi´dzy innymi „Je˝ozwierz”
czy „Barykady”. Siódmy Rock On zakoƒczy∏ si´
oko∏o godziny 22.00.

Podsumowania i podzi´kowania
Tegoroczny Rock On nie by∏by tak udany, gdyby nie wsparcie od patronów, sponsorów i przyjació∏ imprezy. Jak widaç, w Weso∏ej urz´dnicy
s∏uchajà dobrej muzyki, bo honorowym patronem koncertu by∏ Burmistrz Dzielnicy Edward
K∏os. Dzi´ki hojnoÊci sklepu Pasja i Salonu Muzycznego Rock'n'roll wyró˝nieni muzycy wrócili
do domu z cennymi i przydatnymi nagrodami.
A dzi´ki internetowym portalom Fabryka Zespo∏ów, Soundrive.pl oraz Darkplanet.pl impreza
mog∏a liczyç na rozg∏os wÊród fanów i muzyków.
Dzi´kujemy i odliczamy do kolejnej edycji
Rock On!
B∏a˝ej Grygiel
Fot. OK Weso∏a
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ZAPRASZAMY NA ZAJ¢CIA!

Tekst sponsorowany

W sierpniu 2013 r. za∏o˝yliÊmy w Weso∏ej Fundacj´ OÊwiatowo-Kulturalnà
Uczeƒ XXI Wieku.
Naszym nadrz´dnym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego i wyrównanie szans w zdobywaniu wiedzy przez dzieci w trudnej sytuacji materialnej.
W ramach naszej dzia∏alnoÊci organizujemy nieodp∏atne i odp∏atne zaj´cia j´zykowe, przedmiotowe i warsztaty plastyczno-r´kodzielnicze dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych. Prowadzimy zaj´cia z j. angielskiego, hiszpaƒskiego, niemieckiego,
francuskiego, w∏oskiego. Z naszych skromnych funduszy zorganizowaliÊmy siedem
bezp∏atnych warsztatów plastycznych, w których ∏àcznie uczestniczy∏o ok. 250 dzieci z naszej dzielnicy. Wspomagamy równie˝ edukacj´ domowà warsztatami i zaj´ciami z ró˝nych przedmiotów, jak np.: z j´zyka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrody, historii. Od wrzeÊnia 2014 r. co sobot´ prowadzimy zaj´cia plastyczno-r´kodzielnicze, a od paêdziernika 2015 r. ruszamy z warsztatami teatralnymi.
Z naszej strony jest ogrom entuzjazmu, determinacji, poÊwi´canie ka˝dej
wolnej chwili na prac´ na rzecz dzieci.
Mamy jednak nadziej´, ˝e ∏àczàc nasze si∏y, b´dziemy mogli nie tylko zape∏niç wolny czas m∏odzie˝y, ale tak˝e wspieraç jej rozwój, rozwijaç talenty, umiej´tnoÊci i zainteresowania. Pomo˝e nam to równie˝ w spe∏nianiu naszej misji,
a w szczególnoÊci w przeciwdzia∏aniu patologiom spo∏ecznym i w integracji
spo∏eczeƒstwa lokalnego.
Paƒstwa pomoc nie zostanie niezauwa˝ona. Doceni jà nie tylko nasza Fundacja, ale przede wszystkim dzieci.
B´dziemy wdzi´czni za wszelkà okazanà nam pomoc.
Numer konta:
Raiffeisen POLBANK 17 1750 0012 0000 0000 2295 6787
(w tytule prosimy wpisaç: NA CELE STATUTOWE FUNDACJI).
Zapraszamy równie˝ do zapoznania si´ z naszà stronà:

www.uczen21wieku.org

Konkurs dla uczniów
15 paêdziernika 2015 roku w OÊrodku
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy odb´dzie si´ IV edycja Dzielnicowego Konkursu Wiedzy o ˚yciu
i TwórczoÊci Fryderyka Chopina przeznaczonego dla uczniów szkó∏ podstawowych oraz gimnazjów.
Celem konkursu jest zg∏´bienie wiedzy o najwi´kszym polskim kompozytorze wÊród dzieci i m∏odzie˝y, zach´cenie
ich do przeczytania lektur i opracowaƒ
o Fryderyku Chopinie, wypracowania
umiej´tnoÊci s∏uchania i zrozumienia
utworów Chopina. Uzyskane w trakcie
przygotowania do konkursu informacje
pobudzà zainteresowania m∏odych ludzi
tym tematem, uczynià z nich propagatorów wiedzy o Fryderyku Chopinie.
W konkursie biorà udzia∏ trzyosobowe
reprezentacje szkolne sk∏adajàce si´
z osób zainteresowanych tematykà chopinowskà i posiadajàcych niezb´dnà wiedz´. Ka˝da reprezentacja wybiera swojego kapitana. Selekcji uczestników konkursu powinien dokonaç nauczyciel muzyki.
Ka˝da dru˝yna wybiera losowo pytania z zakresu biografii Fryderyka Chopina,
jego twórczoÊci, wiedzy o imprezach powww.wiadomoscisasiedzkie.pl

Êwi´conych kompozytorowi. Uczestnicy rozwiàzujà wszystkie zadania zespo∏owo z wyjàtkiem
konkursu kapitanów. Oprócz wiedzy teoretycznej
uczniowie muszà orientowaç si´ w twórczym dziedzictwie kompozytora i umieç
okreÊlaç ze s∏uchu popularne gatunki muzyczne (mazurki, walce, polonezy, koncerty oraz najbardziej znane etiudy, preludia
i nokturny). Pytania dla uczniów szkó∏
podstawowych oraz gimnazjów b´dà si´
ró˝niç stopniem trudnoÊci.
Odpowiedzi zespo∏ów b´dà oceniane
na bie˝àco, zaÊ poprawnoÊç odpowiedzi
zweryfikuje grupa ekspertów.
Dodatkowe punkty mo˝na uzyskaç
w przypadku wykonania utworu Chopina
– wokalnego lub instrumentalnego –
przez któregoÊ z uczestników zespo∏u
konkursowego.
Uczestnicy konkursu otrzymajà pamiàtkowe dyplomy, a trzy najlepsze dru˝yny – nagrody rzeczowe.
Zach´camy do udzia∏u w konkursie. Konkurs odb´dzie si´ w siedzibie OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21 dnia 15 paêdziernika 2015 roku o godz. 12.00. Zg∏oszenia nale˝y sk∏adaç w sekretariacie OÊrodka
Kultury do 9.10.2015 r. lub wys∏aç na adres:
wesolakultura@domkulturywesola.net.
Informacji nauczycielom oraz ch´tnym
do wzi´cia udzia∏u udziela pani Swiet∏ana
Parka pod numerem telefonu 606 749 503.
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Jesieƒ sztuk´ niesie
– czyli paêdziernik w OK Weso∏a i Filii Pogodna
Jesieƒ w naszej dzielnicy to nie tylko czas pi´knych kolorów
liÊci na drzewach – w obu naszych centrach kultury kolorów
nie zabraknie. Dla mi∏oÊników historii b´dzie okazja do poznania losów jednego z dowódców Powstania Warszawskiego. Dla spragnionych muzyki te˝ coÊ si´ znajdzie, nie zabraknie tak˝e spotkaƒ i opowieÊci z dalekich krajów.
Ostatnie miesiàce w zwiàzku z wakacjami
i termomodernizacjà mog∏y przyzwyczaiç mieszkaƒców naszej okolicy, ˝e w oÊrodkach kultury
nie dzieje si´ tak wiele, ale to z∏udne wra˝enie
– jesieƒ to czas, gdy wracamy z nowà si∏à i nowym programem!
Zaczynamy ju˝ 2 paêdziernika. Tego dnia w filii „Pogodna” wyÊwietlimy film dokumentalny
„Rados∏aw”. To historia pu∏kownika Jana Mazurkiewicza, która zosta∏a przeniesiona na ekran na
zlecenie Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich. Poczàtek paêdziernika to tak˝e czas na wspominanie ostatnich dni zrywu 1944 roku. Pasjonaci historii z pewnoÊcià dowiedzà si´ czegoÊ nowego.

Co s∏ychaç?
Jak co miesiàc w obu placówkach nie zabraknie dobrej muzyki. 4 paêdziernika w ODT „Pogodna” na scenie pojawi si´ Wies∏aw Kowalski
– bard znany i lubiany w naszej dzielnicy. Jego
koncert ma byç mieszkankà najlepszych przebojów z d∏ugiej historii powojennej muzyki rozrywkowej. M∏odsi s∏uchacze rozpoznajà Pudelsów,
ich rodzice zanucà Ryszarda Rynkowskiego czy
Urszul´, a seniorzy na pewno z radoÊcià przyjmà
„Zimnego drania” Kabaretu Starszych Panów, czy
te˝ weso∏e melodie jeszcze z czasów przedwojennych. Wies∏aw Kowalski zaprasza na muzycznà podró˝ przez pó∏ wieku polskiej muzyki ju˝
o 17.00 w niedziel´ 4 paêdziernika.

Dobrej muzyki nie zabraknie tak˝e w kolejny
weekend. W sobot´ 10 paêdziernika zapraszamy do OÊrodka Kultury przy Starzyƒskiego na
Dzieƒ Seniora. Dzia∏ajàcy przy PKPS w Weso∏ej
Klub Seniorów zorganizuje koncert pod tytu∏em
„Niech to zostanie mi´dzy nami”. W siedzibie
klubu seniorzy b´dà mogli odbieraç zaproszenia.
Polecamy o nie zadbaç wczeÊniej, poniewa˝ impreza ma ograniczonà liczb´ miejsc.
Nast´pnego dnia o godzinie 17.00 na scenie OÊrodka wystàpià David Buchta oraz Jakub
Oczkowski – panowie zaprezentujà program
„Najpi´kniejsze przeboje operetkowe i musicalowe”.
Paêdziernik to tak˝e czas czwartej ju˝ edycji
Dzielnicowego Konkursu Wiedzy o ˚yciu
i TwórczoÊci Fryderyka Chopina. G∏ównà pomys∏odawczynià konkursu jest pani Swiet∏ana
Parka, która od poczàtku dzia∏alnoÊci OÊrodka
Kultury pomaga rozwijaç talenty muzykalnych
dzieci z Weso∏ej i Starej Mi∏osny.
Kolejna muzyczna propozycja dla m∏odszych
s∏uchaczy ju˝ 23 paêdziernika. Tego dnia muzycy z Filharmonii Narodowej odwiedzà nas z programem „Klezmafour – sztukmistrze z Lublina”.
Podczas koncertu s∏uchacze poznajà tradycyjne
instrumenty klezmerskie oraz nastrój poetyckich
i urzekajàcych ˝ydowskich bajek. Muzycy zacznà
koncert o 10.50 w ODT „Pogodna”, a godzin´
póêniej w OK Weso∏a.

REKL AMA

Na scenie, planszy i za oceanem
To jeszcze nie koniec! Oprócz muzyki w oÊrodku
oraz filii nie zabraknie innych atrakcji – zacznijmy
od teatru. Dzieciom goràco polecamy spektakle
„Na jesiennym liÊciu” oraz „Perypetie pluszowego
misia”. Pierwszy z nich mo˝na b´dzie obejrzeç
w oÊrodku przy ulicy Starzyƒskiego 4 paêdziernika o godzinie 16.00. Zespó∏ Dur-Moll zabierze publicznoÊç do g∏´bi lasu, gdzie sympatyczne dwa
skrzaty b´dà chcia∏y zatrzymaç odchodzàce lato.
Ich przyjaciele spróbujà im pokazaç, ˝e nadchodzàca jesieƒ te˝ mo˝e byç pi´kna. „Perypetie pluszowego misia” to propozycja Studia Artystycznego Arlekin. Dzieci b´dà mog∏y obejrzeç jà w niedziel´ 25 paêdziernika o godzinie 16.00. To
opowieÊç o smutnym misiu Hieronimie, którego
los si´ odmieni∏, bo znalaz∏ przyjació∏k´, która zabra∏a go ze smutnego sklepu. Jednak nad szcz´Êciem przyjació∏ gromadzà si´ czarne chmury – jak
sobie z nimi poradzà? Nie zdradzimy zakoƒczenia!
Osiemnastego paêdziernika, czyli gdy jesieƒ
ju˝ w pe∏ni rozwinie skrzyd∏a, fili´ „Pogodna”
odwiedzi podró˝nik Marek ¸asisz i zabierze
wszystkich ch´tnych na wypraw´ do Kolumbii.
Wbrew powszechnej opinii to nie tylko niebezpieczny kraj wojen z kartelami narkotykowymi.
Jak mówi podró˝nik: „Odwiedzimy tam mi´dzy
innymi s∏ynne Muzeum Z∏ota, gdzie przechowywane sà skarby prekolumbijskich Indian. Pospacerujemy te˝ po starym mieÊcie. Zwiedzimy tak˝e s∏onecznà Cartagen´, po∏o˝onà nad Morzem
Karaibskim”. Zapraszamy na godzin´ 17.00
w niedziel´ 18 paêdziernika do filii „Pogodna”.
Mi∏oÊnikom sztuki i egzotyki goràco polecamy tak˝e
wystaw´ Anny Podolskiej.
Ta utalentowana malarka inspiruje si´ sztukà ludowà
Dalekiego Wschodu, fascynuje jà kolor i ciekawe faktury. Potrafi przenieÊç na p∏ótno atmosfer´ wietnamskich
pól ry˝owych, ogieƒ taƒca
flamenco, tajemniczoÊç Bali.
Wernisa˝ 24 paêdziernika.
Przypominamy o spotkaniach z grami planszowymi, które zaplanowaliÊmy na 10 paêdziernika w filii „Pogodna” – mi´dzy 13.30 a 18.30 czekaç b´dà na was najwi´ksze przeboje gier planszowych i ch´tni gracze. A mo˝e masz coÊ, w co
chcia∏byÊ zagraç i brakuje ci znajomych? PrzynieÊ
ze sobà na spotkanie!
Na koniec zapraszamy na bardzo ciekawy wyk∏ad pani Joanny Krawiec, która 22 paêdziernika
o godz. 18.00 w OK Weso∏a przy Starzyƒskiego
opowie o chorobach cywilizacyjnych, jakie nam
gro˝à, oraz o tym, jak si´ przed nimi chroniç. Wyk∏ad z pewnoÊcià zainteresuje wszystkich, którzy
po ci´˝ko przepracowanym dniu chcà zachowaç
si∏y i cieszyç si´ dobrym zdrowiem.
Serdecznie zapraszamy!
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów:
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ
dokonane po publikowaniu programu imprez.
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Jest jeszcze czas na dialog
Rozmowa z wojewodà mazowieckim Jackiem Koz∏owskim
W Weso∏ej bardzo wiele kontrowersji
wzbudza wniosek GDDKiA dotyczàcy budowy
Wschodniej Obwodnicy Warszawy rozpatrywany obecnie przez Regionalnà Dyrekcj´
Ochrony Ârodowiska.
Zdaj´ sobie spraw´, ˝e ka˝da tego typu inwestycja prócz korzyÊci niesie tak˝e du˝à ucià˝liwoÊç
dla cz´Êci mieszkaƒców i drastycznie zmienia charakter dzielnicy. Niestety budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy jest niezb´dna i przesàdzona.
Niedobrze natomiast si´ sta∏o, ˝e inwestor przygotowa∏ swoje plany bez szerokich konsultacji
spo∏ecznych i nie podjà∏ dialogu ze spo∏ecznoÊcià
Weso∏ej. Uwa˝am, ˝e jeszcze jest czas, aby taki
dialog rozpoczàç i zaoferowaç Weso∏ej rozwiàzania, które ograniczy∏yby ucià˝liwoÊç tej budowy
i w pewien sposób jà rekompensowa∏y. W szczególnoÊci nie wyobra˝am sobie, by mo˝na by∏o
zrealizowaç takà inwestycj´ bez tunelu w pobli˝u
g´Êciejszej zabudowy czy w´z∏a drogowego na
terenie Weso∏ej dost´pnego dla jej mieszkaƒców.
Nale˝a∏oby tak˝e wróciç do obiecanych przy poprzedniej decyzji Êrodowiskowej inwestycji dla
spo∏ecznoÊci lokalnej, takich jak budowa terenów
rekreacyjnych nad tunelem.
Marzymy o politykach, którzy znajdà kompromis pomi´dzy bogactwem natury a màdrym rozwojem infrastruktury.

okręg warszawski

NR 6

JACEK KOZŁOWSKI

Osiàgni´ciom ostatnich lat, jakimi sà nowe
drogi, mosty, kolejne linie i przystanki metra
i tramwajów, tereny rekreacyjne i sportowe,
zwrócenie stolicy ku WiÊle, rozwój infrastruktury
spo∏ecznej i kulturalnej w Warszawie, towarzyszà zjawiska negatywne. Podmiejskie osiedla
po˝erajà coraz wi´cej terenów otwartych. Zamykajà mieszkaƒców w pozbawionych us∏ug, ogrodzonych zasiekami i strze˝onych systemami monitoringu substandardowych enklawach. Presja
urbanizacyjna zagra˝a nawet obszarom chronionego krajobrazu, rezerwatom i Kampinoskiemu
Parkowi Narodowemu.
Co mo˝emy zrobiç, aby to si´ zmieni∏o?
Ustawa metropolitalna powinna pomóc samorzàdom zorganizowaç wspólny system zarzàdzania gospodarkà przestrzennà, infrastrukturà liniowà i systemami publicznego transportu. Pilnej reformy uwzgl´dniajàcej potrzeby metropolii
wymaga te˝ system prawny planowania przestrzennego. Ustawa krajobrazowa bez zmiany
przepisów kodeksu post´powania egzekucyjnego
w administracji nie stanie si´ efektywnym narz´dziem pozwalajàcym wprowadziç ∏ad wizualny
w przestrzeni miejskiej. Projekt nowelizacji przygotowaliÊmy w naszym urz´dzie i chc´ go zg∏osiç
do prac legislacyjnych natychmiast po wyborach.
Kandyduj´ do Sejmu RP w najbli˝szych wyborach i przede wszystkim tymi zagadnieniami
chcia∏bym zajmowaç si´ w pracy poselskiej.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska

REKL AMA
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Kàcik seniora
Ostry start UTW Weso∏a
W dniach 5–12 wrzeÊnia cz´Êç naszych studentek wybra∏a si´ na
wycieczk´ do Toskanii.
Przewodnikiem by∏a El˝bieta Zatorowska, znana
z wyk∏adów na UTW. Na
trasie dziewczyn znalaz∏y
si´: Ferrara, La Spezia,
Lukka, Florencja, Padwa. W Pizie uczestniczki wycieczki sprawdza∏y, czy wie˝a si´
nie przewróci∏a. Okaza∏o si´, ˝e jeszcze nie.
Potem p∏yn´∏y statkiem, degustowa∏y wino
i snu∏y plany na temat wyjazdu do Holandii.
Teatr Narodowy i Teatr Polonia wychodzà naprzeciw seniorom, proponujàc bilety
w cenie 30 i 35 z∏. Dzi´ki temu wykupi∏am

80 biletów na cztery spektakle.
W ten sposób obejrzeliÊmy „Iwon´
ksi´˝niczk´ Burgunda” Gombrowicza w re˝yserii Agnieszki Gliƒskiej
w wykonaniu m.in. Jerzego Radziwi∏∏owicza i Ewy Konstancji Bu∏hak.
„Pan Jowialski” Aleksandra Fredry w re˝yserii Anny Polony to ulubiona komedia
publicznoÊci. Inscenizacj´ uÊwietnili m.in.
Marian Opania, Magdalena Zawadzka,
Wojciech Malajkat, Krystyna Janda, Grzegorz Daukszewicz.
„Kobiety w sytuacji krytycznej” w re˝yserii Krystyny Jandy to pi´ç monologów
wspó∏czesnych kobiet ukazujàcych ró˝norodne ich oblicza. W spektaklu wyst´pujà:
Dorota Pomyka∏a, Joanna Pokojska, Ma∏-

Zielony P∏omieƒ
zaprasza
Po ca∏omiesi´cznym pobycie na obozie w leÊnej dziczy w Borach Tucholskich harcerze ze Stanicy rozpoczynajà nowy rok harcerski. Pe∏ni si∏,
wypocz´ci, zwarci i gotowi do pracy ruszamy
z nowym programem i zapraszamy wszystkich
ch´tnych ch∏opaków z IV, V lub VI klasy do do∏àczenia do nas i spróbowania swoich si∏ tam, gdzie
inni by si´ nawet nie odwa˝yli zerknàç. Wszelkie
informacje u dru˝ynowego pod nr. 530 451 318.
A jak by∏o na obozie? MyÊl´, ˝e bardzo wymowny mo˝e byç fakt, ˝e tegoroczny wyjazd letni zosta∏
zapami´tany jako najlepszy zarówno przez dru˝ynowego, zast´powych, jak i najm∏odszych harcerzy. WcielaliÊmy si´ w ˝o∏nierzy pi´ciu paƒstw

NATO i próbowaliÊmy zapobiec III wojnie Êwiatowej nadciàgajàcej ze wschodu. OczywiÊcie, aby tego dokonaç, musieliÊmy si´ wykazaç niebywa∏à
zr´cznoÊcià w wielu dziedzinach – np. w skrytym
podchodzeniu ró˝nych podobozów w taki sposób,
by nie zostaç zauwa˝onym; nauczyliÊmy si´ rozpalaç ognisko nawet w najtrudniejszych warunkach, majàc do dyspozycji jedynie nó˝, krzesiwo
i to, co nam zechcia∏ las darowaç. Warto równie˝

gorzata Zajàczkowska, Maria Seweryn, Lidia Stanis∏awska, Janusz Bogacki.
Na deser „Ostry Dy˝ur Poetycki”, który
od 15 lat sprawia, ˝e dla wielu z nas w niedziel´ o godz. 12 jest moment wielkich wzruszeƒ. Pomys∏odawczyni projektu Krystyna
Gucewicz zaprasza wybitnych aktorów, którzy interpretujà wiersze przez nià wybrane.
Dochód z biletów przeznaczony jest zawsze
na szczytny cel.
Gra˝yna Weber

wspomnieç, ˝e najpierw musieliÊmy wszystko
zbudowaç – w ten sposób powsta∏y w ciàgu zaledwie pi´ciu dni cztery zestawy ∏ó˝ek, pó∏ek,
stolików i butników, wspania∏a brama-stró˝ówka oraz kadrówka – wysoki na 5 m Pentagon.
We wrzeÊniu natomiast mia∏ miejsce Turniej
Dru˝yn Puszczaƒskich, na którym najlepsze dru˝yny z ca∏ej Polski rywalizujà o miano Dru˝yny
Rzeczypospolitej. Mo˝na powiedzieç, ˝e to by∏o
swego rodzaju zwieƒczenie pracy obozowej; na
turnieju trzeba by∏o wspiàç si´ na wy˝yny swoich mo˝liwoÊci, by pokazaç i sobie, i innym, ˝e to
nam nale˝y si´ miano najlepszej dru˝yny. Niestety, w tym roku nie uda∏o nam si´ zdobyç tego tytu∏u (bu∏awa pojecha∏a do Gdyni, a my ulokowaliÊmy si´ na 10 miejscu), ale jesteÊmy dobrej myÊli i z optymizmem patrzymy w kierunku
przysz∏orocznego TDP.
pwd. Jakub Matyas

REKL AMA

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA

w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848
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Okiem coacha

Jak zarzàdzaç emocjami
Ka˝dy lubi byç w dobrym nastroju. Kiedy wi´c czujemy
radoÊç, wdzi´cznoÊç, przyjemnoÊç, satysfakcj´ itp., nie
zastanawiamy si´, skàd si´ te uczucia wzi´∏y. Sà i niech
pozostanà z nami jak najd∏u˝ej.
Có˝ jednak z takimi emocjami jak smutek, bezradnoÊç,
poczucie winy, frustracja lub gniew... Tych stanów zdecydowanie nie lubimy,
wi´c próbujemy je st∏umiç. Wtedy jednak, paradoksalnie, stajà si´ one jeszcze
silniejsze. Trudna emocja plus nasz opór prowadzà do zwi´kszenia napi´cia.
Gdyby wi´c potraktowaç niechciane
uczucia jako wskazówk´, moglibyÊmy zrobiç z nich lepszy u˝ytek. Zastanów si´. One
nie pojawiajà si´ bez powodu. Sam je tworzysz, wi´c zapewne jest w tym jakiÊ cel.
Ka˝da emocja to informacja. W tych przyjemnych jest przekaz – Êwietnie si´ spisa∏eÊ,
tak trzymaç, jesteÊ na dobre drodze itp.
Jakie informacje zawierajà nielubiane przez
nas emocje? Zaraz si´ temu przyjrzymy.

ZazdroÊç, zmieszanie...
WÊród ludzi nie czuj´ si´ swobodnie –
mówi Renata (34 lata) – odczuwam rodzaj
zmieszania, wycofania. Gdy staram si´ to
pokrywaç wymuszonà pewnoÊcià siebie,
wydaj´ si´ innym arogancka. Dotar∏o to do
mnie, dopiero kiedy przyjació∏ka zwróci∏a
na to uwag´. Moja obcesowoÊç nie wynika
jednak z zarozumialstwa, tylko z tego, ˝e
trudno mi si´ uÊmiechaç i zachowywaç naturalnie. Inni uwa˝ajà wi´c, ˝e jestem
szorstka. Nie wiem, jak mog´ to zmieniç.
Kiedy wychodzimy gdzieÊ razem – mówi
Jacek (27 lat) – staj´ si´ zazdrosny o mojà
partnerk´. Jest ∏adna, sympatyczna, ∏atwo
nawiàzuje kontakty. Kiedy widz´, ˝e swobodnie rozmawia z jakimÊ m´˝czyznà, robi´
si´ spi´ty. Ostatnio tak si´ zdenerwowa∏em,
˝e wyszed∏em z imprezy. OczywiÊcie wszyst-

ko skoƒczy∏o si´ awanturà. Dosta∏em ultimatum: albo koniec z mojà zazdroÊcià, albo
z... naszym zwiàzkiem. Jak jednak zmieniç
coÊ, co jest silniejsze ode mnie?

Czemu czujesz to, co czujesz?
˚adne uczucie nie pojawia si´ przypadkowo ani te˝ po to, by utrudniç ci ˝ycie. Zamiast wi´c traktowaç je jak wroga, który
psuje nastrój i przeszkadza, odczytaj zawarte w nich intencje.
Jak mo˝esz to zrobiç?
Warto popracowaç nad komunikacjà wewn´trznà, nauczyç si´ szanowaç swoje
uczucia i odczytywaç informacje, które do
nas wysy∏ajà.

Oto pomocne çwiczenie:
Usiàdê wygodnie, weê kilka g∏´bszych
oddechów i przypomnij sobie sytuacj´, która wywo∏uje w Tobie trudne emocje.
Co czu∏eÊ?
Staraj si´ przywo∏aç to uczucie i poczuç
je ponownie.
Czy gdzieÊ w Twoim ciele czujesz zwiàzane z tym napi´cie?
Jak nazwiesz emocj´, która si´ pojawi∏a?
A teraz zastanów si´, jakà informacj´ to
uczucie chce Ci przekazaç. Obdarz je g∏osem i us∏ysz to, co ma Ci do powiedzenia.

Kiedy pozwolisz sobie na takà rozmow´,
zobaczysz, ˝e w Twojej emocji zawiera si´
bardzo pomocna intencja.
Renata us∏ysza∏a od swojego zmieszania:
gdy jesteÊ w otoczeniu ludzi, daj sobie chwil´, poobserwuj, ustabilizuj emocje, odezwij
si´ dopiero, kiedy poczujesz si´ pewniej.
Jackowi zazdroÊç „powiedzia∏a”: zamiast
koncentrowaç si´ na zachowaniu parterki,
zadbaj o swojà samoocen´, podbuduj poczucie wartoÊci, poczuj si´ kimÊ wyjàtkowym.

Podr´czny s∏owniczek emocji
Nic nie zastàpi wewn´trznej rozmowy,
ale oto krótka lista intencji, które kryjà si´
za trudnymi emocjami:
BezradnoÊç – zaczekaj, zbierz myÊli i szukaj
nowych rozwiàzaƒ
BezsilnoÊç – odpocznij, zdystansuj si´, zregeneruj si∏y i dopiero potem dzia∏aj
Gniew – wyra˝aj na bie˝àco swoje emocje,
nie czekaj, a˝ si´ skumulujà
Irytacja – zmieƒ coÊ, skoro to, co robisz, nie
dzia∏a, jak nale˝y
Konsternacja – daj sobie czas, ustabilizuj si´
L´k – zadbaj o siebie, szukaj wsparcia, pomocy
Poczucie winy – dostrzegaj to, co w Tobie
dobre, wartoÊciowe, szanuj siebie
Rozczarowanie – zejdê na ziemi´ i zrewiduj
swoje za∏o˝enia
Smutek – zajrzyj w g∏àb siebie, potrzebujesz refleksji i spokoju
Wstyd – nabierz dystansu
ZazdroÊç – zadbaj o swojà samoocen´,
podbuduj swoje poczucie wartoÊci
Zmieszanie – daj sobie chwil´, poobserwuj,
ustabilizuj emocje
Znudzenie – odpocznij, nabierz dystansu,
zweryfikuj priorytety
Zwàtpienie – zastanów si´, czego szukasz,
czy robisz to we w∏aÊciwy sposób
˚ycz´ Wam, aby odtàd trudne emocje
sta∏y si´ pomocne.
Joanna Godecka, lifecoach

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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WrzeÊniowa integracja pierwszoklasistów z Gim 119
Stali czytelnicy „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
doskonale wiedzà, ˝e do tradycji Gimnazjum 119 nale˝à wrzeÊniowe wyjazdy integracyjne klas pierwszych. Oto relacja
uczestników tegorocznej wyprawy.
16 wrzeÊnia 2015 roku wszystkie klasy
pierwsze z Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego w Starej Mi∏osnej spotka∏y si´ rano przed szko∏à, by wyruszyç autokarami do Lidzbarka Welskiego i wspólnie
sp´dziç trzy dni na wyjeêdzie integracyjnym
na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego.
Po sprawdzeniu list zaj´liÊmy swoje miejsca
i wyruszyliÊmy, pod opiekà wychowawców, nauczycieli wychowania fizycznego i pedagogów
wspomagajàcych, w tajemnicze miejsce nad jeziorem. Droga min´∏a doÊç szybko.
Oko∏o godz. 13.00 dotarliÊmy do przepi´knego
miasta, na którego obrze˝ach mieÊci∏ si´ nasz
oÊrodek. Po zakwaterowaniu i obiedzie, oko∏o
godz. 15.00, ka˝da klasa rozpocz´∏a zaj´cia ze

swoim wychowawcà, dzi´ki którym mieliÊmy si´
lepiej poznaç oraz dostrzec swoje mocne strony.
Czas up∏ynà∏ szybko i ju˝ trzeba by∏o wyruszyç na
kolacj´, po której czeka∏y nas ró˝ne atrakcje.
A mianowicie doszkalaliÊmy si´ z pierwszej pomocy, potem udaliÊmy si´ na ognisko, gdzie piekliÊmy
kie∏baski. Nast´pnie nadszed∏ czas na taniec integracyjny, zwany Belgijkà, przy którym chyba wszyscy si´ dobrze bawili. Na tym jednak nasz wieczór
REKL AMA

si´ nie zakoƒczy∏. W sali multimedialnej mogliÊmy jeszcze obejrzeç film Zgrana klasa, który
niewàtpliwie wielu z nas sk∏oni∏ do refleksji.
Drugiego dnia, tu˝ po Êniadaniu, zabraliÊmy prowiant i rozpocz´liÊmy marsz dooko∏a
przepi´knego Jeziora Lidzbarskiego, który
okaza∏ si´ bardzo ciekawy. Z ogromnym zaanga˝owaniem, w Êwietnych nastrojach, zgodnie z otrzymanymi w kopertach wskazówkami, szukaliÊmy punktów, przy których musieliÊmy wykonywaç ró˝ne zadania. Wszystkim
zale˝a∏o, aby zrobiç je szybko i bardzo dobrze, bo ka˝dy chcia∏, aby w∏aÊnie jego klasa
wygra∏a. I choç inne grupy „depta∏y nam po pi´tach”, to i tak dotarliÊmy do oÊrodka jako pierwsi wspólnie z klasà IE. Mimo zm´czenia, po obiedzie nie odpoczywaliÊmy d∏ugo, bo trzeba by∏o
przygotowaç na wieczór prezentacje swoich klas,
a wi´c musieliÊmy si´ wykazaç inwencjà twórczà.
Najciekawsze chyba by∏o rapowanie dwóch tekstów na temat zdrowego od˝ywiania si´. By∏o to
jedno z zadaƒ znalezionych nad jeziorem podczas marszobiegu. Wieczorem
kolejno klasy prezentowa∏y si´
na scenie. Okaza∏o si´, ˝e
wÊród nas jest wiele utalentowanych osób. Wszystkie wyst´py wywo∏ywa∏y w nas pozytywne emocje.
Ale i tym razem nasz dzieƒ
jeszcze nie dobieg∏ koƒca. Zaplanowano bowiem dyskotek´,
gry planszowe i projekcj´ filmu
Imagine. Ka˝dy móg∏ wi´c wybraç to, co mu odpowiada.
Przedpo∏udnie trzeciego dnia
up∏yn´∏o nam na wspó∏zawodnictwie sportowym. Klasy konkurowa∏y w czterech dyscyplinach: w pi∏ce no˝nej, pi∏ce siatkowej, w przeciàganiu liny
i skakaniu na skakance. Wszyscy bioràcy udzia∏ w rywalizacji
sportowej grali zgodnie z zasadami fair play. Wydaje si´ nam,
˝e wszyscy dobrze si´ bawili
i byli zadowoleni, gdy˝ okaza∏o si´, ˝e ka˝da klasa odnios∏a
sukces w jakiejÊ dziedzinie
i zosta∏a nagrodzona.
Wyjazd by∏ bardzo udany.
Pozwoli∏ nam si´ bli˝ej poznaç
i zapewne przyczyni si´ do tego, ˝e b´dziemy dobrze funkcjonowaç w nowej szkole i b´dziemy starali si´ zgraç w spo∏ecznoÊci klasowej. Sàdzimy,
˝e dzi´ki tej wycieczce jesteÊmy bogatsi nie tylko o nowe
znajomoÊci, lecz równie˝ doÊwiadczenia i wspomnienia,
które b´dziemy przywo∏ywaç.
Ola Lis i Julia Zwoliƒska
z klasy IG
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MATERIAŁY
DO PAKOWANIA
HURT – DETAL
●

PUDEŁKA – kilkaset wymiarów
i fasonów dostępnych od ręki
w 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!!!

O mnie: mgr in˝. ochrony Êrodowiska, 25 lat doÊwiadczenia
zawodowego, Dyrektor Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych.
Moje priorytety: 1) Bezpieczeƒstwo i Zdrowie Obywateli
2) Wspieranie Polskiego Przemys∏u i Miejsc Pracy
3) Rozwój Zielonego pierÊcienia wokó∏ Stolicy jako terenu
wypoczynku dla Warszawiaków

Prosz´ o Twój głos w wyborach do Sejmu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Akcja „Lato w mieÊcie” w Zespole Szkó∏ nr 94
W naszej szkole akcja „Lato w mieÊcie” mia∏a
miejsce w dniach 3–14 sierpnia 2015 r. Przynios∏a
ona wszystkim uczestnikom wiele niezapomnianych prze˝yç podczas wspólnie sp´dzonych chwil.
Dzieci w trakcie zaj´ç wyjazdowych zwiedzi∏y
i pozna∏y m.in. Oceanarium Prehistoryczne 3D na
Stadionie Narodowym. Uczestnicy tej wycieczki
odkrywali prehistoryczne gady, ryby i ssaki oraz
pi´kno morskich g∏´bin. We wn´trzu oceanarium
ka˝dy móg∏ si´ poczuç jak w Êrodku oceanu.
ZwiedziliÊmy miejski Ogród Zoologiczny. Mimo panujàcego upa∏u z ogromnym zaanga˝owaniem i zainteresowaniem poznawaliÊmy mieszkaƒców tego niezwyk∏ego miejsca.
ByliÊmy tak˝e w Muzeum Woli i Muzeum Narodowym, w którym obejrzeliÊmy wiele pi´knych
dzie∏ sztuki. Wzi´liÊmy udzia∏ w ciekawej lekcji

muzealnej zatytu∏owanej „Ka˝dy obraz opowiada
jakàÊ histori´”. Nie omin´liÊmy tak˝e niezwyk∏ej
ekspozycji w Muzeum Wojska Polskiego.

OdwiedziliÊmy Centrum Interpretacji Zabytków i wzi´liÊmy udzia∏ w ciekawych warsztatach
zatytu∏owanych „Bolek i Lolek przez kontynenty”. PoznaliÊmy bli˝ej losy Starówki i jej mieszkaƒców w czasie II wojny Êwiatowej, obejrzeliÊmy wiele fotografii ukazujàcych czas odbudowy
Warszawskiej Starówki.
Upalne dni sprawia∏y, ˝e wycieczki do pobliskiego Aquaparku Wesolandia cieszy∏y si´ du˝ym
zainteresowaniem uczestników „Lata w mieÊcie”.
Nie zabrak∏o tak˝e gier i zabaw sportowych na
boisku szkolnym, zaj´ç plastycznych, quizów i wielu innych ciekawych zaj´ç prowadzonych przez
wychowawców. Nad ca∏oÊcià akcji, aby przebieg∏a
ciekawie i bezpiecznie, czuwa∏a Pani Dyrektor.
Magdalena Bojko

Bu∏hak ˝egna si´ z latem
UÊmiechni´ci uczniowie Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej im. Emanuela Bu∏haka wrócili we wrzeÊniu
pe∏ni energii i ochoty do wyt´˝onej pracy przez kolejne dziesi´ç wyjàtkowych miesi´cy. Chocia˝ na ich buziach wcià˝ widaç opalenizn´, a na przerwach nieustannie opowiadajà sobie o tym, gdzie byli i co
widzieli, przyszed∏ czas, ˝eby oficjalnie rozstaç si´
z wakacjami. W s∏onecznà sobot´ 19 wrzeÊnia
uczniowie, rodzice i nauczyciele po˝egnali lato, a powitali jesieƒ. Arenà dla tego wydarzenia, zgodnie
z przyj´tà w Bu∏haku tradycjà, sta∏ si´ okoliczny las.
Nauczyciele Bu∏haka, wyznajàcy zasad´, ˝e
w szkole nie musi byç nudno, przygotowali szereg

konkurencji, w których mogli braç udzia∏
zarówno uczniowie, jak i ich opiekunowie. Na siedmiu stanowiskach mo˝na
by∏o wykazaç si´ inteligencjà, sprawnoÊcià fizycznà i umiej´tnoÊcià pracy
w grupie. Uczniowie çwiczyli równowag´ i koordynacj´ oraz celnoÊç rzutów pi∏kà, Êcigali si´ w workach i grali w bule.
åwiczyli pami´ç, zastanawiali si´, jak
odwróciç tratw´ i nie utonàç. Budowali
wie˝e z szyszek i ratowali jajka spadajàce z drzew.
W tym czasie ich m∏odsi koledzy z klas 1–3 brali
udzia∏ w zaj´ciach zorganizowanych w budynku
REKL AMA

szko∏y. Dzieci przeprowadza∏y doÊwiadczenia, uczestniczy∏y w ró˝nych zabawach oraz Êpiewa∏y piosenki.
Jesienne drzewa, które malowa∏y, i po˝ó∏k∏e liÊcie
wype∏nione wspomnieniami z lata i ˝yczeniami skierowanymi do
jesieni ozdobi∏y szkolny korytarz.
Zabawa by∏a przednia, nastroje dopisywa∏y, podobnie jak pogoda. Jasne s∏oƒce ca∏e przedpo∏udnie przypomina∏o o lecie swoimi ciep∏ymi promieniami. Do
szko∏y wszyscy wrócili uÊmiechni´ci. Spotkanie zakoƒczy∏o si´
pysznym pocz´stunkiem w sali
gimnastycznej przygotowanym
przez rodziców. Po˝egnanie lata
w Bu∏haku sprawi∏o uczestnikom
wiele radoÊci i na∏adowa∏o ich
pozytywnà energià. Taki poczàtek roku szkolnego daje pewnoÊç, ˝e koniec wakacji nie oznacza koƒca dobrej zabawy!
Piotr Szostak

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Dwuj´zyczna: nowy rok szkolny – nowe wyzwania
zyku angielskim z wielu dziedzin wiedzy.
Do∏àczenie do grona szkó∏ Cambridge
jest dla nas ogromnym wyró˝nieniem. Wierzymy, ˝e podj´te dzia∏ania bardzo dobrze
przygotujà naszych przysz∏ych absolwen-

Wrzesieƒ to dla wi´kszoÊci uczniów czas
powrotu do szko∏y. Nowy rok szkolny – nowe wyzwania, nowe pomys∏y, nowe mo˝liwoÊci. W Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1 równie˝ zmiany – od tego roku nasi uczniowie mogà kontynuowaç nauk´
w Dwuj´zycznym Gimnazjum nr 1. I byç
mo˝e nie by∏oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ˝e po wnikliwym procesie weryfikacji zakoƒczonym w sierpniu
Dwuj´zyczne Gimnazjum nr 1 otrzyma∏o
presti˝owy status Mi´dzynarodowej Szko∏y
Cambridge. Tym samym zostaliÊmy drugà
w Warszawie, a siódmà w Polsce szko∏à
pod patronatem Uniwersytetu Cambridge.
Co to oznacza dla naszych uczniów?
Przede wszystkim to, ˝e opanowujà nie tylko wiedz´ i umiej´tnoÊci zawarte w polskiej podstawie programowej, ale równie˝
realizujà program edukacyjny Cambridge
International Examinations, dzi´ki któremu
koncentrujà si´ na praktycznych umiej´tnoÊciach, dochodzà do wniosków, sà innowacyjni w swoich dzia∏aniach i zmotywowani do dalszego kszta∏cenia. Program
Cambridge to tak˝e naturalny proces rozwijania nabytych umiej´tnoÊci j´zykowych
oraz poszerzania specjalistycznego s∏ownictwa z zakresu realizowanych treÊci w j´-

tów do dalszej dwuj´zycznej edukacji,
a w przysz∏oÊci pozwolà im tak˝e przystàpiç do mi´dzynarodowej matury.
mgr Agnieszka Nowicka

Gimnazjalne
wierszowanie

DRZEWO

Mi∏o mi poinformowaç, ˝e w XLII Ogólnopolskim Konkursie na Wiersz Victora, og∏oszonym
przez redakcj´ ogólnopolskiego czasopisma „Victor”, wzi´∏y udzia∏ 3 uczennice Gimnazjum
nr 120 im Noblistów Polskich: Dorota Sza∏as,
Karolina Za∏´ska i Zuzanna Lewandowska.
W czasie wakacji Konkurs zosta∏ rozstrzygni´ty.
Zwyci´˝y∏y dwie uczennice z naszej szko∏y: Dorota Sza∏as i Karolina Za∏´ska. Ich wiersze zosta∏y
zamieszczone w 15/2015 numerze „Victora”.
Dzi´kuj´ wszystkim uczestnikom, a Karolinie
(kl. 2a) i Dorocie (obecnie uczennicy LO) serdecznie gratuluj´. Obok prezentujemy jeden
z wierszy Doroty.
J. Ros∏oniec
opiekun biblioteki szkolnej

drzewo z ga∏´zi rozga∏´zionych
rozga∏´zionych jak ludzkie relacje
ludzkie uczucia
alimentacje
predestynacje i obligacje
pozwiàzywane w w´ze∏ gordyjski
w´ze∏ wiecznoÊci
nieÊmiertelnoÊci
w´ze∏ ∏àczàcy przysz∏oÊç z przesz∏oÊcià
w´ze∏ wcià˝ m∏ody wiecznà m∏odoÊcià
w´ze∏ jak ga∏àê
jak wielka naroÊl
winoroÊl
latoroÊl
wiecznoÊç wiecznoÊci
odwieczny symbol p∏odnej p∏odnoÊci
drzewo z ga∏´zi
wiecznie gnijàcych
drzewo wiecznoÊci

REKL AMA

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

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

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

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

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

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.
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Pełny zakres usług stomatologicznych
G
G
G

DZIECI
MŁODZIE˚
DOROÂLI

lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

Otwock, ul. Filipowicza 1B
W W W.O PTIMADE NTAL. PL
Terminy umawiane telefonicznie: 690

44 78 99

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00
(w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390

e-mail: 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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SKLEP POÂCIELOWY
DU˚Y WYBÓR:

r´czników poÊcie
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wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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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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

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

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

DROM W
O
P
I
H
ESOŁA
UL. SZ
KOLNA 14

zaprasza na
wspaniałe przeja˝d˝ki naszymi

BRYCZKAMI
SPORTOWYMI!
Emocje, natura,
samodzielne powo˝enie koƒmi.
Nasz instruktor jazdy konnej Pan Wiesław Dymek zaprasza...
Zadzwoƒ, umów si´ ju˝ dziÊ
na sobotnià przygod´! Tel.

26
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271

MASA˚E

NAUKA GRY NA GITARZE

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW
MYCIE OKIEN I DACHÓW

93

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

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 71 (obok Biedronki)
czynne: wt-pt 1200-1800, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352

48

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

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

Tel. 22 773 33 77

114

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

503 065 403

Tel. 601 262 086.

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

www.dogadajciesie.pl

Klubik Dzieci´cy Kids’ Club
zaprasza dzieci od 1 roku ˝ycia do 4 lat
OPIEKA NAD DZIEåMI • ZAJ¢CIA PLASTYCZNE,
MUZYCZNE • GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI
KOREKTYWY • CIEKAWE ZAJ¢CIA DLA MAM

anteny TV i SAT
■ domofony

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

196

ZAK¸AD SZKOLENIA PSÓW w Starej
Mi∏osnej zaprasza na szkolenia grupowe
i indywidualne w zakresie pos∏uszeƒstwa i obrony. Nauczymy Ci´ jak zrozumieç i porozumieç si´ z psem. Tel.
501 697 220, St. Mi∏osna, ul. Poezji 11.

13
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ROZNOSZENIE ULOTEK
SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

883 466 477
268

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

503 065 403

ul. Jana Paw∏a II 260, klubik.com.pl, 509-533-103

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160

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

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

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

■

8

29

M O N TA ˚ :
kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

Tel. 22 783 38 38
SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA, PARKINGI

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

■

SERWIS FRANCUSKI
RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

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

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI

606 808 358 www.polinie.pl

DROBNE REMONTY I NAPRAWY

SPRZÑTANIE
STRYCHÓW I PIWNIC
503 065 403

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

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

Tel. 22 773 33 77

115

501 14 14 40

GRABIENIE LIÂCI
ODÂNIE˚ANIE

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

503 065 403

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

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

Tel. 660-769-211

Tel. 22 773 33 77

25
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Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

tel. 513 148 238

260

◗ Us∏ugi remontowo-budowlane, remonty od A do Z,
budowa domów, naprawa dachów, wykoƒczenia
kompleksowo, konkurencyjne ceny. Dojazd do klienta i wycena gratis. tel. 501 150 505.
◗ Naprawa okien: przewiewy, regulacja, konserwacja.
Wymiana: uszczelek, klamek, okuç. Nasza oferta:
sprzeda˝ i monta˝, rolety, ˝aluzje, plisy, moskitiery.
Fachowy monta˝. tel. 502 364 827.
◗ Zaj´cia artystyczne „Muzykowanie z angielskim”
dzieci w wieku mi´dzy 2–5 lat tel. 22 207 28 01.
STM MUSIC SCHOOL.
◗ Wynajm´ od paêdziernika s∏oneczne mieszkanie czteropokojowe (80 m2) 3–4 osobom lub rodzinie. Osiedle
Stara Mi∏osna ul. Biesiadna. tel. 501 727 727.
◗ Student 3 roku Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres: szko∏a podstawowa,
gimnazjum, liceum. Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów. tel. 516 309 589.
◗ RODZICU, ODROBI¢ LEKCJE Z TWOIM DZIECKIEM,
przygotuj´ do sprawdzianów, udoskonal´ czytanie
i czytanie ze zrozumieniem, w klasach 1–4. Doje˝d˝am, doÊwiadczona nauczycielka, 519 152 152.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy: parter 120 m, przyziemie
180 m (mo˝liwoÊç dzia∏alnoÊci), dzia∏ka 665 m; Osiedle
Stara Mi∏osna-Cyklamenowa 10. Informacje na miejscu.
◗ FORTEPIAN – lekcji udziela doÊwiadczony nauczyciel. Tel.: 606 898 895.
◗ Poszukuj´ Pani do sprzàtania domu jednorodzinnego w Starej Mi∏osnej. Telefon 600 712 831.
◗ Sprzedam nowy 1/2 bliêniak Stara Mi∏osna 162 m2
stan deweloperski (kaloryfery, piec) ul. Granitowa/Cyrkonii. Bardzo atrakcyjna cena. BezpoÊrednio
tel. 601 212 272.
◗ Firma sprzàtajàca poleca swoje us∏ugi prania dywanów, mycie okien, sprzàtanie biur, itp. www.j-cleaner.com.pl. Z∏ota ràczka. tel. 505 287 781.
◗ FIRMA Z BRAN˚Y SPO˚YWCZEJ POSZUKUJE PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH DO PRACY W ZAKR¢CIE. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy – biuro@sugart.com.pl.

www.masaze-wesola.pl
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◗ MATEMATYKA – Studentka Politechniki Warszawskiej z 3-letnim doÊwiadczeniem, udzieli korepetycji
z matematyki w zakresie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum, dojazd do ucznia, 40z∏/60min, kontakt 608 417 799.
◗ Rolety, plisy, ˝aluzje, verticale, markizy, moskitiery.
Sprzeda˝, monta˝, serwis. Ceny producenta!!! tel.
607 574 364.
◗ MATEMATYKA-OGÓLNIAK – RÓWNIE˚ ZAKRES
ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA. TEL. 514 37 14 95.
◗ Sprzedam dzia∏k´ tanio-bezpoÊrednio, obejrzyj
www.dzialka-wiazowna.pl
◗ Pedagog – terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia i dysortografia
tel. 604 753 455.
◗ Kupimy dzia∏k´ (cena do 300 000 z∏) lub dom (do
600 000 z∏) w Weso∏ej, Mi´dzylesiu lub Sulejówku,
tel.: 502 373 902.
◗ J¢ZYK POLSKI – maturzyÊci, gimnazjaliÊci, szóstoklasiÊci!!!! Przygotowanie do egzaminów, MATURA 2016,
uzupe∏nianie braków, pisanie, testy, lektury!! NAUCZ¢
KA˚DEGO!! Weso∏a i on-line, tel. 22 773 40 87.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – SKUTECZNIE & SYMPATYCZNIE
z doÊwiadczonym t∏umaczem i lektorem, ka˝dy poziom nauczania, MATURA 2016, t∏umaczenia, konsultacje. Weso∏a i on-line: tel. 504 69 79 18.
◗ Poszukuj´ osoby do sprzàtania domu w Zielonej, ok.
4–5 godz., tylko sobota. Referencje mile widziane
tel: 691 990 700.
◗ Przedszkole specjalne poszukuje nauczycieli po oligofrenopedagogice. Mile widziane ukoƒczone studia z zakresu wychowania przedszkolnego i pedagogiki terapeutycznej. Umowa o prac´. Kontakt: przedszkole@helenow.pl
◗ Francuski z dojazdem – 602 276 202.
◗ Pilnie poszukuj´ osoby udzielajàcej korepetycji z j´zyka angielskiego dla 6-klasisty ze Starej Mi∏osnej.
Kontakt 603-794-538.
◗ Masz mieszkanie do wynaj´cia. Zg∏oÊ bez prowizji.
tel. 502 811 688.

PRACE PORZĄDKOWE

USŁUGI OGRODOWE

17
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Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

lecznicze, relaksacyjne –
fizjoterapeutka, tel. 604 705 816

13
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Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- 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.

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

36

113

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
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OG¸OSZENIA DROBNE

27
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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)

Zapraszamy równie˝ na

BAL ANDRZEJKOWY
28.11.2015

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

28

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

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

WIELKA
OBNI˚KA CEN
WSZYSTKICH
KOLEKCJI !!!*
JAKOÂå MENRAD

499 z∏

oprawa + soczewki *

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

* szczegóły w salonie

WESO¸A

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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