W ES O¸A

Nr

174

Listopad
2015 r.
GAZETA BEZP¸ATNA

MIESI¢CZNIK MIESZKA¡CÓW DZIELNICY WESO¸A I OKOLIC

ISSN 2300-0414

Wreszcie kopià
Troch´ z tà budowà by∏o jak z tà sójkà,
co to za morze si´ wybiera∏a. Na szcz´Êcie
budowa przed∏u˝enia ulicy Granicznej
ma szans´ na pozytywny fina∏, wi´c nie
ma co wracaç do ró˝nych urz´dniczych
perturbacji, jakie trzeba by∏o przezwyci´˝yç, by w ogóle dosz∏a do skutku. Najwa˝niejsze jest, ˝e od kilku dni trwajà
prace ziemne, zosta∏y wyci´te drzewa

pod poszerzenie pasa drogowego, zakopana zosta∏a ju˝ nawet rura, stanowiàca
podstaw´ przepustu dla rowu odwadniajàcego las po po∏udniowej stronie ulicy.
Zgodnie z umowà wykonawca na zrealizowanie ca∏ej inwestycji ma czas do
koƒca grudnia. Niestety, jeÊli tegoroczna
zima zawita punktualnie, czyli wczeÊniej
ni˝ w ostatnich latach, to opady Êniegu

lub mróz mogà uniemo˝liwiç po∏o˝enie
asfaltu. By∏oby to fatalne w skutkach, bo
oznacza∏oby, ˝e przejazd do Mi´dzylesia
by∏by zamkni´ty a˝ do wiosny. No ale
bàdêmy dobrej myÊli, póki co za oknem
z∏ota polska jesieƒ i oby nam w tym roku
trwa∏a jak najd∏u˝ej...
Marcin J´drzejewski

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Z prac Rady Dzielnicy
Paêdziernikowa sesja
Rady Dzielnicy odby∏a si´
15 paêdziernika. Zdominowa∏y jà sprawy bud˝etowe
– zarówno poprawki do
tegorocznego bud˝etu, jak
i opiniowanie projektu bud˝etu na rok 2016.
JeÊli chodzi o zmiany bie˝àcego bud˝etu, to mia∏y one charakter kosmetyczny. Zarzàdowi Dzielnicy zale˝a∏o na lepszym
wykorzystaniu przypadajàcych na rok bie˝àcy
Êrodków finansowych. Najwi´ksza poprawka
dotyczy∏a przesuni´cia 150 tys. z∏ zaoszcz´dzonych na wynagrodzeniach w Urz´dzie Dzielnicy
na wydatki inwestycyjne, a konkretnie na budow´ ul. Równej. Ca∏y pakiet zmian zosta∏ pozytywnie zaopiniowany przez Rad´ Dzielnicy.
Du˝o wi´cej emocji budzi∏ projekt bud˝etu na
rok 2016, a tak w∏aÊciwie jego za∏àcznik z wydatkami inwestycyjnymi. Systematyczne ograniczanie wydatków inwestycyjnych w dzielnicach, o ile
w czasie g∏´bokiego kryzysu jeszcze w jakiÊ sposób zrozumia∏e, teraz wydaje si´ nie do przyj´cia.
Mimo zabiegów Zarzàdu Dzielnicy i wst´pnych
obietnic, jakie by∏y sk∏adane, na wszystkie inwestycje w naszej dzielnicy zosta∏o przeznaczone jedynie ok. 8 mln z∏, z tego ponad 2 mln na budow´ kolejnego budynku komunalnego i 600 tys.
na realizacj´ zadaƒ bud˝etu partycypacyjnego.
Poniewa˝ z racji podpisanych umów na budow´

przedszkola w Starej Mi∏oÊnie oraz koniecznoÊci rozliczeƒ realizowanych na
prze∏omie roku inwestycji drogowych na sztywno
zaanga˝owanych jest ok. 5 mln z∏, praktycznie na
nowe inwestycje nie ma nawet z∏otówki.
Radni rzàdzàcej koalicji jeszcze przed sesjà zaprosili na spotkanie Klubu poÊwi´cone tej sprawie Wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, który jako by∏y burmistrz Weso∏ej doskonale zna potrzeby naszej dzielnicy. Us∏yszeliÊmy od niego, ˝e
niestety taki jest aktualny trend we w∏adzach
miasta, aby ograniczaç wydatki inwestycyjne na
rzecz tzw. „projektów mi´kkich” (czyli zwi´kszenia finansowania na kultur´, projekty spo∏eczne
itp.). Zapewni∏, ˝e obecny kszta∏t bud˝etu inwestycyjnego nie jest ostateczny, ˝e jeszcze dostaniemy na pewno jakieÊ Êrodki z programu oÊwietlania ulic, ˝e mo˝e uda si´ stworzyç w Warszawie podobny program budowy ulic lokalnych,
którego równie˝ moglibyÊmy byç beneficjentami. Apelowa∏, by mimo wszystko zaopiniowaç
projekt bud˝etu pozytywnie.
Poniewa˝ przyznane dzielnicy Êrodki na wydatki bie˝àce by∏y na wystarczajàcym poziomie,
mimo apelu Wiceprezydenta Wojciechowicza koalicja postawi∏a wniosek zgodny zresztà z opiniami komisji Rady Dzielnicy, aby cz´Êç bud˝etu
dotyczàcà wydatków bie˝àcych zaopiniowaç pozytywnie, zaÊ cz´Êç dotyczàcà wydatków majàtkowych zaopiniowaç negatywnie. W g∏osowaniu to stanowisko popar∏a zdecydowana wi´kszoÊç Rady, jedynie szeÊcioro radnych z PiS
wstrzyma∏o si´ od g∏osu.

Odpracuj zaleg∏y czynsz
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy informuje, ˝e dla osób posiadajàcych zad∏u˝enie z tytu∏u u˝ytkowania lokali wchodzàcych w sk∏ad zasobu
m.st. Warszawy, b´dàcych w trudnej sytuacji materialnej lub ˝yciowej istnieje mo˝liwoÊç sp∏aty zad∏u˝enia w formie Êwiadczenia niepieni´˝nego, tj.
w formie odpracowania d∏ugu poprzez wykonywanie prostych prac porzàdkowych lub Êwiadczenie
us∏ug remontowo-budowlanych na rzecz dzielnicy.
Sp∏ata zad∏u˝enia w formie Êwiadczenia niepieni´˝nego mo˝e nastàpiç po zawarciu porozumienia regulujàcego zasady sp∏aty zad∏u˝enia.
Osoba zainteresowana zawarciem takiego poro-

zumienia sk∏ada wype∏niony wniosek, w którym
przedstawia swojà sytuacj´ i okreÊla rodzaj
prac, które jest w stanie wykonywaç. Do wniosku nale˝y do∏àczyç pisemnà opini´ OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy dotyczàcà uzasadnienia trudnoÊci w sp∏acie zobowiàzaƒ przez d∏u˝nika.
Ww. wnioski nale˝y pobieraç i sk∏adaç w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33,
stanowisko 5 i 6.
Tryb post´powania przy sp∏acie zad∏u˝enia za
korzystanie z lokali wchodzàcych w sk∏ad miesz-

Z nieoficjalnych informacji, jakie dotar∏y do Zarzàdu Dzielnicy ju˝ po sesji, wynika, ˝e rzeczywiÊcie Wiceprezydent Wojciechowicz dotrzyma s∏owa. Bowiem ju˝ na najbli˝szy rok najprawdopodobniej dostaniemy ca∏kiem sporà kwot´ na
budow´ oÊwietlenia, trwajà tak˝e rozmowy, by
przesunàç budow´ domu komunalnego na nast´pne lata, a przeznaczone na niego Êrodki wykorzystaç na budow´ dróg. Na razie za wczeÊnie,
aby pisaç o konkretach, wi´c wykaz projektowanych na rok przysz∏y inwestycji przedstawi´, jak
zapadnà jakieÊ wià˝àce rozstrzygni´cia.
Prócz spraw bud˝etowych Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowa∏a projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Plac Wojska Polskiego. Powinien zostaç on uchwalony przez Rad´
Warszawy jeszcze przed koƒcem tego roku. Ponadto Rada zapozna∏a si´ z informacjà o funkcjonowaniu placówek oÊwiatowych na terenie dzielnicy, o przebiegu i kosztach akcji „Lato w mieÊcie”
oraz o z∏o˝onych przez radnych oÊwiadczeniach
majàtkowych. W tym ostatnim temacie wa˝nà informacjà by∏o, ˝e wszyscy do tego zobligowani
z∏o˝yli oÊwiadczenia w wymaganym terminie, sà
one opublikowane w Internecie, a ich kopie zosta∏y przes∏ane celem analizy do Wojewody Mazowieckiego oraz do Urz´du Skarbowego.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana na
19 listopada, o godzinie 14.00 w Sali Rady naszego
Urz´du Dzielnicy. Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny w Internecie, wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

kaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie
dzielnicy Weso∏a okreÊla uchwa∏a nr 117/2015
Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy z dnia
1 lipca 2015 r. Wzór wymaganego wniosku,
wzór porozumienia oraz zakres us∏ug i prac oraz
stawek jednostkowych za ich wykonanie stanowià za∏àczniki do ww. uchwa∏y. Szczegó∏owych informacji o mo˝liwoÊci sp∏aty zad∏u˝enia w formie
Êwiadczenia niepieni´˝nego udzielà pracownicy
Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla
Dzielnicy Weso∏a pod nr. telefonu 22 773 60 18
lub 22 773 60 25 od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00–16.00.
Anna Bernstock
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Dzieƒ Edukacji Narodowej 2015 w Weso∏ej
Dzieƒ Edukacji Narodowej jest datà szczególnà – Êwi´tem wszystkich uczestników edukacji:
pedagogów, pracowników oÊwiaty, uczniów
i wychowanków oraz ich rodziców.
Ka˝dy cz∏owiek, oboj´tnie, jakà drogà potoczà
si´ jego losy, swoje pierwsze kroki w d∏ugim
procesie edukacji – stawiane w przedszkolu,
szkole podstawowej, a nast´pnie w gimnazjum
– wspomina z wielkim sentymentem. Te lata,
gdy jeszcze jako dziecko zaczyna funkcjonowaç
w Êrodowisku wi´kszej spo∏ecznoÊci, innym ni˝
najbli˝sza rodzina, gdzie zdobywajàc podstawowà wiedz´, uczy si´ jednoczeÊnie samodzielnie
myÊleç, wspó∏pracowaç z innymi i s∏uchaç ich racji – na zawsze zapisujà si´ w pami´ci. Wtedy
te˝ zawierajà si´ pierwsze przyjaênie, cz´sto pozostajàce na ca∏e ˝ycie.
Miejsce szko∏y i przedszkola w codziennym ˝yciu i trudzie ka˝dej rodziny wk∏adanym w wychowanie swych dzieci jest niezwykle istotne, a ich
rola w procesie wychowawczym wyjàtkowa: wyjàtkowo odpowiedzialna i wyjàtkowo trudna.
W dniu 14 paêdziernika 2015 roku w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
przy ul. Starzyƒskiego – w Êwie˝o
oddanym do u˝ytku budynku, który
przez kilka miesi´cy poddany by∏ zabiegom kompleksowej termomodernizacji i modernizacji pomieszczeƒ –
odby∏y si´ dzielnicowe obchody
Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie prowadzi∏a Naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu
p. Renata Mroczkowska. Poza dyrektorami i przedstawicielami placówek
oÊwiatowych publicznych i niepublicznych oraz zaproszonymi nauczycielami w uroczystoÊci udzia∏ wzi´li:
Pani Ligia Krajewska – Pos∏anka na
Sejm RP; Pani Krystyna Proƒko – Radna m.st. Warszawy; radni dzielnicy Weso∏a; cz∏onkowie Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a: Pan Edward K∏os
– Burmistrz Dzielnicy, Pan Marian Mahor – Zast´pca Burmistrza Dzielnicy, Pan Krzysztof Kacprzak
– Zast´pca Burmistrza Dzielnicy; przedstawiciele
zwiàzków zawodowych oraz instytucji kultury.
Na wst´pie krótkie przemówienia wyg∏osili:
Pani Ligia Krajewska i Pan Edward K∏os. Kilka dni
wczeÊniej Burmistrz przes∏a∏ do wszystkich placówek oÊwiatowych w Weso∏ej – publicznych
i niepublicznych – list gratulacyjny z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Oto kilka fragmentów tego listu:
Z ogromnà przyjemnoÊcià i satysfakcjà przychodzi mi stwierdziç, ˝e misja oÊwiatowa
w dzielnicy Weso∏a pe∏niona jest w sposób bardzo rzetelny, cz´sto wykraczajàcy poza normy
poprawnoÊci i przeci´tnoÊci. Ta misja pe∏niona
jest w naszej dzielnicy najcz´Êciej z rzeczywistà
pasjà ludzi oddanych swej pracy.
Dlatego pragn´ z okazji „Dnia Nauczyciela”
przekazaç serdeczne gratulacje i podzi´kowania
za codzienny trud wk∏adany w wychowanie oraz
edukacj´ uczniów, w klimacie dobrych relacji mi´dzy nauczycielami, wychowankami i rodzicami.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a i swoim
w∏asnym sk∏adam Gronu Pedagogicznemu oraz
pozosta∏ym Pracownikom szkó∏ i przedszkoli
˝yczenia pomyÊlnej realizacji planów oÊwiatowych, zadowolenia z pe∏nienia pedagogicznej
misji oraz wszystkiego najlepszego w ˝yciu
osobistym.
Wam, drodzy uczniowie i wychowankowie,
˝ycz´ nie tylko wspania∏ych wyników i post´pów
w nauce, ale tak˝e niezachwianej wiary w siebie
i w∏asne mo˝liwoÊci, bo to one sà podstawà ka˝dego sukcesu. Rodzicom natomiast ˝ycz´ satysfakcji i wielu powodów do dumy z osiàgni´ç
i dokonaƒ swych dzieci. Niech uroczystoÊci
z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegajà
u Paƒstwa w mi∏ej, serdecznej atmosferze, w poczuciu dobrze spe∏nionego obowiàzku.
Nast´pnie g∏os zabra∏ Pan Marian Mahor – Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, który w kilku s∏owach scharakteryzowa∏ oÊwiat´ Weso∏ej,
podkreÊlajàc jej osiàgni´cia, dynamiczny rozwój
i wysoki poziom – poparty bardzo dobrymi wy-

znakomitych pedagogów w dzielnicy jest bardzo
wielu. W roku 2015 nagrody Burmistrza Dzielnicy otrzymali:
■ Kamila Sarniewicz – Przedszkole nr 260,
■ Magdalena Dworzyƒska – Przedszkole nr 261
„Pod D´bami”,
■ Katarzyna Bazior – Przedszkole nr 262,
■ El˝bieta Petrów – Szko∏a Podstawowa nr 171
im. Stanis∏awa Staszica,
■ Lucyna Kryszyƒska – Szko∏a Podstawowa nr 173
im. Górników Polskich,
■ Aneta Kozio∏ – Szko∏a Podstawowa nr 173
im. Górników Polskich,
■ Anna Piórkowska – Szko∏a Podstawowa nr 174,
■ Agnieszka Ska∏ba – Szko∏a Podstawowa nr 353,
■ Maria Soporek – Szko∏a Podstawowa nr 353,
■ Izabela Nowacka – Wicedyrektor Gimnazjum
nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego,
■ Jadwiga Ros∏oniec – Gimnazjum nr 120 im.
Noblistów Polskich,
■ Ewa Siudy – Zespó∏ Szkó∏ nr 94,
■ Magdalena ¸uszkiewicz – Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23.
Na koniec cz´Êci oficjalnej uroczystoÊci Burmistrz wr´czy∏ dwa wyró˝nienia nadzwyczajne:
Wyró˝nienie honorowe
■ Longin Wàsowski – Prezes Ogniska ZNP Sekcji Emerytów i Rencistów w Weso∏ej, Prezes Zwiàzku
Kombatantów w Weso∏ej
Wyró˝nienie specjalne
■ Andrzej Dominiak – Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
OÊwiaty Weso∏a m.st. Warszawy

nikami sprawdzianów 6-klasisty i egzaminów
gimnazjalnych – jako ustabilizowanà tendencj´
ostatnich lat.
Po przemówieniach przystàpiono do ceremonii wr´czania aktów mianowania nauczycielom,
którzy uzyskali wy˝sze stopnie awansu zawodowego. Po odczytaniu s∏ów roty przez Zast´pc´
Burmistrza p. Mariana Mahora nauczyciele odbierajàcy akty mianowania z∏o˝yli Êlubowanie.
Przysi´g´ odebra∏ Burmistrz Edward K∏os
w asyÊcie swoich Zast´pców: Mariana Mahora
i Krzysztofa Kacprzaka.
Kolejnà cz´Êcià uroczystoÊci by∏o wr´czenie
Wyró˝nieƒ Burmistrza dla nauczycieli (12 wyró˝nieƒ) oraz pracowników administracji i obs∏ugi
(11 wyró˝nieƒ).
W tym momencie przystàpiono do wr´czenia
presti˝owych Nagród Burmistrza za wybitne
osiàgni´cia edukacyjne. Specyfikà tych nagród
jest, ˝e ka˝dego roku Burmistrz Dzielnicy – posi∏kujàc si´ rekomendacjami powo∏anego w tym
celu Zespo∏u – stara si´ dostrzegaç i doceniaç
osiàgni´cia innych nauczycieli ni˝ w latach poprzednich, czyniàc z tej nagrody akt swoistej nobilitacji i presti˝u. Jak pokazuje praktyka, tych

Warto nadmieniç, ˝e nauczyciele z Weso∏ej
otrzymali tak˝e nagrody i odznaczenia wy˝szego
stopnia.
Orderami KEN odznaczeni zostali: Pan Pawe∏
Krajewski – Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 174,
Pani El˝bieta Petrów – Nauczycielka Szko∏y Podstawowej nr 171. Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy otrzymali: Pani El˝bieta Siemiƒska – Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353, Pani Ewa Walczuk – Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 173.
Po zakoƒczeniu oficjalnej cz´Êci spotkania Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu Pani Renata Mroczkowska pogratulowa∏a wszystkim wyró˝nionym i nagrodzonym, podzi´kowa∏a wszystkim goÊciom za udzia∏ w uroczystoÊci i zaprosi∏a na
krótki koncert w wykonaniu Jakuba Hutka.
Po wys∏uchaniu kilku piosenek – m.in. „Wspomnienie” Cz. Niemena, „18 mieç lat to nie grzech”
K. Sobczyk, „Dni, których jeszcze nie znamy”
M. Grechuty w ciekawej aran˝acji i interpretacji m∏odego artysty – goÊcie skorzystali z ma∏ego pocz´stunku: kawy, herbaty i wypieków cukierniczych.
Karolina Mosio∏ek
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
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Seniorzy dzielnicy Weso∏a!
Zg∏aszajcie swoich kandydatów do Dzielnicowej Rady Seniorów! Tych, którzy dzia∏ajà na
rzecz naszego seniorskiego Êrodowiska.
Formularz zg∏oszeniowy dost´pny jest w punkcie informacyjnym Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców oraz na stronie www.wesola.waw.pl – baner z du˝ym bràzowym napisem „Rada Seniorów
Dzielnicy Weso∏a” w prawej kolumnie strony. Tam
te˝ znajdziecie wi´cej informacji o naborze.
Jako przedstawiciele seniorów b´dziecie mogli:
■ Monitorowaç polityk´ senioralnà na poziomie
dzielnicy,
■ Pe∏niç rol´ konsultacyjnà, doradczà i inicjatywnà dla w∏adz dzielnicy w sprawach dotyczàcych seniorów zamieszka∏ych na terenie
dzielnicy,
■ Tworzyç warunki aktywnego uczestnictwa se-

■

niorów w ˝yciu spo∏ecznym, reprezentowaç
ich interesy,
Wspieraç i pobudzaç Êrodowisko senioralne
na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw
lokalnych.

Przedstawicieli mieszkaƒców wybiorà, w drodze
g∏osowania, osoby w wieku powy˝ej 60 roku ˝ycia,
mieszkajàce na terenie dzielnicy. Nabór kandydatów prowadzony jest od 21 paêdziernika 2015 r.
do 20 listopada 2015 r. (decyduje data wp∏ywu
zg∏oszenia do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a).
Maria Surawska
radna dzielnicy Weso∏a, przewodniczàca Komisji
Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych wiceprezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej

Bud˝et partycypacyjny 2017
Rusza III ju˝ edycja bud˝etu partycypacyjnego.
B´dzie obowiàzywa∏ nowy
regulamin przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego na 2017 rok. Zosta∏
on stworzony na podstawie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji oraz
postulatów zg∏aszanych przez mieszkaƒców.
I tak np.:
1. ju˝ od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia
2016 r. b´dzie mo˝na sk∏adaç projekty,
2. jeden projekt b´dzie móg∏ mieç a˝ 3 autorów,
3. zosta∏a zwi´kszona rola zespo∏ów ds. bud˝etu
partycypacyjnego w dzielnicach – np. od nich
b´dzie zale˝eç uwzgl´dnienie odwo∏ania od
wyników weryfikacji.
Przedstawi∏am Paƒstwu tylko niektóre zmiany wprowadzone do regulaminu. Ca∏y regulamin wraz z harmonogramem realizacji bud˝etu
partycypacyjnego na rok 2017 dost´pny jest
na stronie Urz´du m.st. Warszawy www.twoj

budzet.um.warszawa.pl i tam mo˝na si´
z nim dok∏adnie zapoznaç.
W naszej dzielnicy, tak jak i w pozosta∏ych, zosta∏ powo∏any ju˝ Zespó∏ ds. Bud˝etu Partycypacyjnego. Liczy on 14 cz∏onków, w tym:
■ 2 przedstawicieli mieszkaƒców (tylko tylu si´
zg∏osi∏o): M. Bielecka, M. Kuczerowski,
■ 3 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych
(tylko tyle si´ zg∏osi∏o): A. Ksi´˝opolska (PTTK
Ko∏o nr 4), G. Sikorska (UTW Weso∏a), B. Zakrzewski (ZHR),
■ 4 przedstawicieli Rady Dzielnicy Weso∏a:
K. Szyszko, K. Zakrzewska, J. Januszewska-MiÊków, H. Zieliƒski,
■ 5 przedstawicieli Urz´du Dzielnicy Weso∏a:
J. Kaczmarek, B. Komoszewska, M. Kowalczyk, K. Popowicz, A. Pylak.
Przewodniczàcà zosta∏a Pani Ma∏gorzata Kowalczyk, zast´pcà przewodniczàcego zosta∏ Pan
Bernard Zakrzewski, a sekretarzem Pani Beata
Komoszewska. Na pierwszym spotkaniu przyj´to
regulamin pracy Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy na

M∏odzi aktywni mieszkaƒcy Weso∏ej!
Informujemy, ˝e w grudniu br. odb´dà si´
wybory do M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a. M∏odzie˝owa Rada to sposób na systematyczne dzia∏anie obywatelskie m∏odzie˝y w swojej spo∏ecznoÊci. Dzia∏anie, które kszta∏tuje kompetencje obywatelskie m∏odych ludzi, uczy, jak
podejmuje si´ decyzje wa˝ne dla mieszkaƒców
na poziomie lokalnym, i pozwala wspó∏decydowaç o sprawach wa˝nych dla m∏odzie˝y.
JeÊli chcielibyÊcie braç aktywny udzia∏ we wspó∏decydowaniu o Waszej przestrzeni, Êrodowisku lokalnym i wydarzeniach, musicie wystartowaç w wyborach do M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a.
Uczestnictwo w Radzie pomo˝e Wam staç si´
lokalnymi liderami, dà˝àcymi do zmiany swojego

4

Êrodowiska, pomo˝e w rozwoju umiej´tnoÊci
spo∏ecznych, takich jak praca w grupie, komunikacja interpersonalna czy zarzàdzanie projektami.
Sà to kluczowe umiej´tnoÊci w przysz∏ej pracy
zawodowej, przestrzeƒ do zdobycia cennych doÊwiadczeƒ, a nawet pierwszego wpisu do zawodowego ˝yciorysu.
Zach´camy wszystkich m∏odych, aktywnych,
charyzmatycznych ludzi do udzia∏u w wyborach
do M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a!
Wybory odb´dà si´ w gimnazjach w dzielnicy
Weso∏a – dla uczniów tych szkó∏ oraz w Bibliotece Publicznej w Weso∏ej dla uczniów mieszkajàcych w dzielnicy, ale uczàcych si´ poza nià
w gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych.

LISTOPADOWE 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:
■

■

■

4 listopada 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
18 listopada 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
25 listopada 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).

rok 2017 oraz podj´to decyzje dotyczàce podzia∏u dzielnicy na obszary terytorialne, a tak˝e mo˝liwoÊci zg∏aszania projektów w dzielnicy.
Swoje rekomendacje w tych 2 sprawach Zespó∏ przekaza∏ Zarzàdowi Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, który przychylajàc si´ do nich, podjà∏
nast´pujàce decyzje:
1. Dzielnica Weso∏a b´dzie podzielona na obszary terytorialne: I – Plac Wojska Polskiego,
II – Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka,
III – Zielona, Grzybowa, IV – Stara Mi∏osna,
2. W dzielnicy Weso∏a b´dà realizowane tylko
projekty o charakterze lokalnym,
3. Górny limit wartoÊci jednego projektu to kwota 100 000,00 z∏,
4. Ârodki przeznaczone na realizacj´ projektów
w poszczególnych obszarach terytorialnych b´dà naliczane proporcjonalnie do liczby mieszkaƒców: I – 51 195,00 z∏, II – 143 007,00 z∏,
III – 148 884,00 z∏, IV – 309 914,00 z∏.
Wi´cej informacji o bud˝ecie partycypacyjnym
na rok 2017 oraz pracach Zespo∏u w kolejnych
numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

HARMONOGRAM WYBORÓW
Termin:
Zg∏aszanie kandydatur
do 3 grudnia
Kampania wyborcza
4–9 grudnia
Wybory
10 grudnia
Og∏oszenie wyników
11 grudnia
Zg∏oszeƒ do wyborów mo˝na dokonywaç poprzez z∏o˝enie formularza zg∏oszeniowego w sekretariatach szkó∏ (dla uczniów danej szko∏y) lub
w Bibliotece Publicznej i jej filiach (dla uczniów
mieszkajàcych w dzielnicy, ale uczàcych si´ poza
nià w gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych).
Agata Soko∏owska-Mielechin
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
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Kamyk do ogródka
Ju˝ za chwileczk´, ju˝
za momencik... Lata
staraƒ i zabiegów, kilka
miesi´cy modernizacji
i przebudowy i tylko par´ tygodni do otwarcia
nowej przychodni pediatrycznej w Starej Mi∏oÊnie. Nasi najm∏odsi
mieszkaƒcy i ich rodzice nareszcie nie b´dà
t∏oczyli si´ w ciasnym i niefunkcjonalnym
budynku. Otrzymajà przestronne, kolorowe
wn´trza, dostosowane do ich potrzeb.
Przychodnia ma powierzchni´ 217,10 m2.
Ze wzgl´du na zmian´ funkcji (przychodnia

powsta∏a w lokalu us∏ugowym)
konieczna by∏a gruntowna przebudowa wn´trza obiektu. Usuni´to wi´kszoÊç Êcian dzia∏owych, ale równie˝ cz´Êç Êcian usztywniajàcych usytuowanych pod Êcianami wy˝szych kondygnacji.
Wykonano nowe piony i w´z∏y sanitarne,
po∏o˝ono nowà instalacj´ elektrycznà i teleinformatycznà. Wykonano równie˝ niezale˝nà instalacj´ wentylacji mechanicznej,
dzi´ki czemu ka˝de z pomieszczeƒ wyposa˝one jest w jednostk´ klimatyzacyjnà. Na
koniec odmalowano ca∏oÊç, tworzàc ciep∏e,
kolorowe wn´trza.
W przychodni b´dzie poradnia dla dzieci
zdrowych sk∏adajàca si´ z gabinetu lekarskiego oraz punktu szczepieƒ, poradnia dla dzieci chorych, w której sk∏ad wchodzà dwa gabi-

nety lekarskie oraz gabinet zabiegowy, rejestracja, poczekalnie, zaplecze sanitarne, magazyny i pomieszczenia socjalne dla pracowników. Dzi´ki temu znaczàco poprawi si´
komfort pracy personelu, a przede wszystkim
komfort ma∏ych pacjentów i ich rodziców.
Do wykonania pozostaje tylko dojazd do
przychodni. W tym roku zostanie on utwardzony, a samo wykonanie drogi b´dzie mia∏o miejsce w przysz∏ym roku. Dodatkowo
jeszcze w tym roku wykonany zostanie od
strony ulicy Jaspisowej chodnik prowadzàcy do przychodni, a mostek nad Kana∏kiem
Wawerskim zyska barierki zabezpieczajàce.
Anna Ksi´˝opolska

Tydzieƒ ze Âwi´tem Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej
Zbli˝a si´ 11 listopada, kiedy jak co roku obchodziç b´dziemy Narodowe Âwi´to
Niepodleg∏oÊci. Na swoich domach wywiesimy flagi, byç mo˝e weêmiemy udzia∏
w jakichÊ uroczystoÊciach, ale czy nie b´dzie to dla nas po prostu zwyczajny dzieƒ
wolny od pracy?
Aby tak si´ nie sta∏o, nale˝y pochyliç si´ nad
programem weso∏owskich obchodów patriotycznych, który w tym roku tworzà tak˝e nasi
lokalni harcerze.
A jest z czego wybieraç:
■ 10 listopada (wtorek) – coroczne obchody przy Kamieniu Pi∏sudskiego,

■

■

■

■

11 listopada (Êroda) – czas na warszawskie uroczystoÊci centralne,
12 listopada (czwartek) – wyk∏ad historyczny,
13 listopada (piàtek) – gra miejska i projekcja filmu,
14 listopada (sobota) – festiwal pieÊni
patriotycznych i ˝o∏nierskich.

Wszystkie szczegó∏y, miejsca oraz godziny
wydarzeƒ znaleêç b´dzie mo˝na na plakatach informacyjnych rozwieszanych na poczàtku listopada oraz w ulotkach „Tygodnia
ze Âwi´tem Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej”. Po-

starajmy si´ zarezerwowaç sobie chocia˝ jeden z powy˝szych dni, zatrzymaç si´, pomyÊleç przez chwil´ i doceniç to, czym jest nasza Niepodleg∏oÊç.
Hubert Zieliƒski,
Zielony P∏omieƒ

REKL AMA

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Weso∏e Biegi Górskie
– Jesienny Puchar 360
7 listopada w Starej Mi∏oÊnie
odb´dzie si´ piàta, ostatnia
runda cyklu Weso∏ych Biegów Górskich. B´dà to jednoczeÊnie zawody o Jesienny Puchar 360 w Biegach
Górskich.
Trasa wyznaczona jest w lesie, na wydmie, w pobli˝u
ulic Trakt Brzeski i 1 Praskiego
Pu∏ku. D∏ugoÊç jednej p´tli wynosi 2 kilometry; rywalizowaç mo˝na na dystansach
2, 6 i 10 km. Ka˝dy znajdzie wi´c coÊ dla
siebie, zarówno wytrawni biegacze, jak i ci,
którzy mierzà si´ g∏ównie z w∏asnà s∏aboÊcià... W dotychczasowych biegach, rozgrywanych tej jesieni, Êcigali si´ zawodnicy od

5. do 65. roku ˝ycia. I niech
tak zostanie – mile widziani
sà wszyscy ch´tni!
Start do biegu odb´dzie si´
w sobot´, 7 listopada, o godzinie 10.30. Biuro zawodów, które pracuje od 9.30,
zlokalizowane jest w SP 173
przy ul. Trakt Brzeski 18.
Zg∏aszaç si´ mo˝na nawet
w dniu zawodów, ale lepiej
zrobiç to wczeÊniej przez formularz na stronie zawodów:
www.wbg2015.team360.pl
/pl/frontpage.
Warto wziàç udzia∏ – najlepsi otrzymajà
pamiàtkowe dyplomy i puchary, wÊród
uczestników rozlosowane zostanà równie˝
nagrody!
Do zobaczenia na trasie!
Igor B∏achut
fot. Piotr Siliniewicz

II Ogólnopolski Turniej M∏odzików M∏odszych w Badmintonie
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zakoƒczony
4 paêdziernika 2015 r. w Weso∏ej-Zielonej
w sali sportowej Zespo∏u Szkó∏ nr 94 odby∏ si´
po raz drugi turniej badmintonowy o zasi´gu
ogólnopolskim zorganizowany przez UKS
„Dwójka” Weso∏a. W turnieju wzi´∏o udzia∏
57 zawodników z 16 klubów z ca∏ej Polski.
Warszaw´ reprezentowa∏o 7 klubów: ABRM,
AZS KU UW, AZS WAT, AZS UW, MUKS Victor,
UKS Dwójka, UKS Milenium. Ponadto goÊciliÊmy zawodników z nast´pujàcych klubów: KS
Chojnik Jelenia Góra, KS Hubertus Zalesie
Górne, MUKS 5 Che∏m, OTB Lotka Ostrów
Wielkopolski, UKS 70 P∏ock, UKS Badminton
Stare Babice, UKS Hubal Bia∏ystok, UKS Kiko
ZamoÊç, UKS KSBad Kraków. Zawodnicy grali
w 5 konkurencjach: singlu dziewczàt i ch∏opców, deblu dziewczàt i ch∏opców oraz grze
mieszanej. Poszczególne gry zosta∏y rozegra-

Wiktoria Lisowska

ne systemem grupowo-pucharowym. Wyniki
turnieju sà zaliczane do listy rankingowej Polskiego Zwiàzku Badmintona. UKS Dwójka re-

prezentowa∏o 3 zawodników: Wiktoria Lisowska, Jakub Ryniec i Bartosz Skowroƒski.
SpoÊród nich najlepiej spisa∏a si´ Wiktoria Lisowska, która w grze pojedynczej zaj´∏a
5 miejsce. Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Pan Edward K∏os ufundowa∏ pi´kne puchary dla zwyci´zców ka˝dej z konkurencji. Ponadto wr´czone zosta∏y równie˝
medale i nagrody, które ufundowane zosta∏y
przez firmy sponsorujàce: Victor Sport, UNIQUE Sp.j. (Erakiety.com). Dla m∏odych zawodników firma Piekarnie Cukiernie „Putka”
ufundowa∏a energetyczny pocz´stunek. Turniej zgromadzi∏ licznych sympatyków badmintona, którzy kibicowali zawodnikom do
póênych godzin wieczornych.
Anna Janecka
UKS „Dwójka”

REKL AMA
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VIII Turniej Szachowy im. Jana
Brustmana w dzielnicy Weso∏a
10 paêdziernika br. w Szkole Podstawowej nr 353
odby∏a si´ wspania∏a impreza szachowa poÊwi´cona pami´ci wybitnego trenera szachowego,
wielkiego mi∏oÊnika i pasjonata królewskiej gry
pana Jana Brustmana. Turniej nazwany jego imieniem organizowany jest rokrocznie z wspólnej inicjatywy dzielnicy Wawer i dzielnicy Weso∏a, w których Jan Brustman propagowa∏ gr´ w szachy. Gospodarzem tegorocznego turnieju mia∏a zaszczyt
byç Szko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich
Odkrywców w dzielnicy Weso∏a. VIII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana uroczyÊcie otworzyli:
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Marian Mahor, Naczelnik Wydzia∏u Sportu
i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer Rados∏aw Zió∏kowski, przedstawiciel Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Andrzej Dobrowolski oraz Wicedyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 353 Mariola Wróblewska.
W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ oko∏o 120 zawodników, którzy grali w dwóch grupach: w turnieju
A – g∏ównym gra∏y dzieci i m∏odzie˝ w wieku od 5
do 20 lat, w turnieju B dzieci z rocznika 2008
i m∏odsze. Ka˝dy z zawodników gra∏ 9 partii systemem szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika.
Pan Jan Brustman by∏ organizatorem i prekursorem w∏aÊnie takich, jednodniowych turniejów
dla dzieci. Jako pierwszy przeprowadza∏ tak du˝e imprezy rozgrywane tempem szachów szybkich, dlatego te˝ system rozgrywek w turniejach
jego pami´ci zosta∏ zachowany. W zmaganiach
rywalizowa∏o wielu m∏odych wspania∏ych szachistów, znanych z sukcesów na arenie kraju,
Europy i Êwiata, którzy prezentowali wysoki poziom gry, dlatego te˝ ka˝da z rozgrywanych partii by∏a niesamowicie emocjonujàca. Po rozegraniu przez uczestników ostatniej partii s´dzia turnieju arcymistrzyni Agnieszka Brustman wy∏oni∏a
tych, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki w poszczególnych kategoriach:

2. Kinga Matuszewska, ¸KS Szach Centrum ¸ódê
(7,0 pkt.)
3. Bartosz Bartodziej, Warszawa (6,5 pkt.)
4. Franciszek Ulatowski, UKS MDK Otwock (6,5 pkt.)
5. Bartosz Koz∏owski, KSz Polonia Warszawa
(6,0 pkt.)
6. Jakub Kowakczyk, Skierniewice (5,0 pkt.)
7. Marcelina ¸aszczuk, SP 353 (5,0 pkt.)
W poszczególnych kategoriach oprócz ju˝ nagrodzonych zwyci´˝yli:
W kategorii najlepsza zawodniczka:
I miejsce – Maria Malicka, UKS MDK Otwock
(5,5 pkt.)
W kategorii wiekowej do 8 lat:
I miejsce – Bartosz Fiszer, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo (5,5 pkt.)
W kategorii wiekowej do 10 lat:
I miejsce – Ryszard åwiek, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo (5,5 pkt.)
W kategorii wiekowej do 12 lat:
I miejsce – Jan Wangrat, MAZSzach Warszawa
(5,5 pkt.)
W kategorii wiekowej do 14 lat:
I miejsce – Przemys∏aw Laszczak, MTSzach Miƒsk
Mazowiecki (6,0 pkt.)
W kategoriach rankingowych – III kat.:
I miejsce – Maciej Groszyk, UKS „Gambit”-Weso∏a (6,0 pkt.)

W kategoriach rankingowych – IV kat.
I miejsce – Piotr Kociszewski, MOK Józefów (5,5 pkt.)
W kategoriach rankingowych – V kat.:
I miejsce –Igor Podgórski, MOK Józefów (4,5 pkt.)
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏a
Ewelina Regulska, Tarchomin (3,5 pkt.).
Puchar oraz tytu∏ najlepszego zawodnika
dzielnicy Weso∏a wywalczy∏a Ewa Haraziƒska.
Najlepszym zawodnikiem dzielnicy Wawer okaza∏ si´ Maciej Groszyk, UKS „Gambit”-Weso∏a.
Na zakoƒczenie turnieju Prezes Mazowieckiego
Zwiàzku Szachowego Ryszard Królikowski oficjalnie pogratulowa∏ wspania∏ej rywalizacji i wr´czy∏
nagrody najlepszym. Szczegó∏owe wyniki turnieju
mo˝na znaleêç na stronie: www.chessarbiter.com
/turnieje/2015/ti_4602/, www.chessarbiter.com
/turnieje/2015/ ti_4658/.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´ Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk
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W turnieju g∏ównym A:
1. Ewa Haraziƒska, KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD (8,0 pkt.)
2. Pawe∏ Jarmu∏a, KSz Polonia Warszawa (7,5 pkt.)
3. Jan Kokoszczyƒski, KS Laura Chylice (7,5 pkt.)
4. Marek Chomczyk, KSz Polonia Warszawa (7,0
pkt.)
5. Kinga Pastuszko, KSz Polonia Warszawa (7,0 pkt.)
6. Magdalena Haraziƒska, KMKSzach VICTORIA
KOMPLEXBUD, uczennica SP 353 (7,0 pkt.)
7. Maciej Kowalec, MTSz Miƒsk Mazowiecki (6,5
pkt.)
W turnieju B – rocznik 2008 i m∏odsi:
1. Aleksander Krystoƒ, Warszawa (7,0 pkt.)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zakoƒczenie Sezonu w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ 2015
Dobieg∏a koƒca rywalizacja Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´ i na stronie
w w w. o r i e n t e e r i n g .
waw.pl mo˝na znaleêç
aktualne jej wyniki. Rywalizacja zakoƒczona, ale czeka nas jeszcze jedna bardzo du˝a impreza – Zakoƒczenie Sezonu
w Rowerowej Jeêdzie 2015, które odb´dzie si´
w dniach 14–15.11.2015. Serdecznie zapraszam
wszystkich do wzi´cia udzia∏u w tych niesamowitych zawodach!
W sobot´ 14.11.2015 centrum zawodów b´dzie mieÊci∏o si´ w Szkole Podstawowej nr 124
na ul. Bartoszyckiej w Falenicy. Zostanie rozegrany minimaraton, b´dzie mo˝na wystartowaç
indywidualnie lub w dru˝ynie. Dystanse do pokonania od 12 km do oko∏o 80 km. Start w dru-

˝ynie polega na tym, ˝e zespó∏ dzieli si´ na
dwie ekipy i ich zadaniem jest potwierdzenie
wszystkich punktów w terenie – czyli dochodzi
logistyka umiej´tnego podzia∏u trasy. W logistyce pomocne b´dà telefony komórkowe, bowiem zespó∏ b´dzie móg∏ si´ pomi´dzy sobà
komunikowaç i np. powiedzieç: nie idzie mi,
zalicz za mnie ten i ten punkt kontrolny. Ka˝dy
uczestnik zespo∏u b´dzie mia∏ takà samà map´
ze wszystkimi punktami kontrolnymi. Start masowy rano ju˝ o 9.30, zamkni´cie mety o godzinie 15.30 – czyli mamy a˝ szeÊç godzin na poszukiwanie punktów – sporo czasu albo i ma∏o.
JeÊli ktoÊ si´ spóêni na start, tak˝e mo˝e zaczàç,
ale b´dzie mia∏ tego czasu mniej.
W niedziel´ 15.11.2015 natomiast nastàpi
uroczyste otwarcie tras Zielonego Punktu Kontrolnego (finansowanych z bud˝etu partycypacyjnego) w Mi´dzylesiu przy Szkole Podstawowej nr 138 na ul. Po˝aryskiego 2. Uczestnicy

Wypoczywaj bezpiecznie!
Ju˝ w grudniu Klub Sportteam rozpoczyna zimowà akcj´ pod has∏em: Razem dla Bezpieczeƒstwa Zima 2015/16! Podobnie jak przed
wakacjami, tak i przed feriami nasi instruktorzy
b´dà przypominaç zasady bezpieczeƒstwa
w czasie – zimowego tym razem – wypoczynku.
Zimowe ferie tu˝-tu˝! Jedni wyruszà na narty lub
snowboard, inni skorzystajà z zabawy na ∏y˝wach i sankach, b´dziemy w górach oraz nad zamarzni´tymi wodami mazurskich jezior, bàdê
sp´dzimy szkolnà przerw´ zimowà w mieÊcie.

Co roku od grudnia do kwietnia, a szczególnie
w okresie ferii, dochodzi w Polsce do wielu nieszcz´Êliwych wypadków. Niewiedza, brawura
i lekkomyÊlnoÊç to najcz´stsze ich przyczyny!
Warto dowiedzieç si´, jak dbaç o bezpieczeƒstwo w∏asne i najbli˝szych. Nasza sekcja ratownicza OSR Sportteam wspiera akcj´ „Bezpieczny
stok” oraz prowadzi autorski projekt „Razem dla
bezpieczeƒstwa”. Naszym celem jest kszta∏towanie odpowiedzialnych zachowaƒ w sytuacjach zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu, nauczanie technik

dostanà mapy ze wszystkimi punktami kontrolnymi (b´dzie ich 20) i ich zadaniem b´dzie odnalezienie w terenie oraz potwierdzenie na karcie jak najwi´kszej liczby punktów kontrolnych
w ciàgu 90 minut. Tu znowu start masowy
o godzinie 11.30 – czyli spokojnie mo˝na b´dzie wypoczàç po sobotnim maratonie. Na koniec o godzinie 13.30 nastàpi uroczyste podsumowanie sezonu 2015, losowanie nagrody
g∏ównej – roweru firmy Wheeler Polska, medale, dyplomy i nagrody oraz losowanie nagród
wÊród uczestników sobotnio-niedzielnych zmagaƒ ufundowanych przez Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Uwaga: jeÊli spadnie spora iloÊç Êniegu, wówczas zmagania uczestników odb´dà si´ na nartach biegowych. Tak czy
inaczej zawody si´ odb´dà i ju˝ teraz serdecznie zapraszam. Szczegó∏owe informacje jak
zwykle na stronie www.orienteering.waw.pl.
Jan Cegie∏ka

udzielania pierwszej pomocy, zwracanie uwagi na
bezpieczeƒstwo podczas zimowego wypoczynku
nad wodà i w górach oraz zach´canie do stosowania podstawowych Êrodków bezpieczeƒstwa.
Zapraszamy wszystkich na bezp∏atne warsztaty,
zach´camy do wspó∏pracy szko∏y i przedszkola, dla
których przygotowaliÊmy ju˝ atrakcyjne miniwyk∏ady oraz animacje. Dzia∏amy spo∏ecznie – zdrowie
i bezpieczeƒstwo sà bezcenne. Zg∏oszenia ch´ci
udzia∏u w akcji prosimy kierowaç na adres biuro@
sportteam.pl, wi´cej informacjio naszym programie
znaleêç mo˝na na stronie www.sportteam.pl.
Do zobaczenia!
Kadra Sportteam

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

KANCELARIA ADWOKACKA

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

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

Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

8

603-373-968

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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W 100-lecie harcerstwa na Grochowie

15 edycja Praskiej Ligi Pi∏ki Halowej
Po raz 15 ruszajà rozgrywki Praskiej Ligi
Pi∏ki Halowej, najlepszej profesjonalnej ligi
pi∏ki halowej w Warszawie. Zapraszamy, zosta∏y ostatnie wolne miejsca.
Mamy zaszczyt równie˝ poinformowaç, ˝e
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” wystawià w∏asnà dru˝yn´ oraz sà Partnerem Prasowym Ligi.
Partnerem Ligi zosta∏ portal sporteuro.pl, który zosta∏ równie˝ Partnerem Tytularnym Ligi.
Co tydzieƒ w niedziel´ na Grochowie, w hali
sportowej OSiR Praga Po∏udnie na ul. Siennickiej,
najlepszej hali w Warszawie, ca∏e popo∏udnie
nale˝y do amatorów futsalu, czyli gry w pi∏k´
no˝nà halowà. Dru˝yny grajà na boisku po pi´ciu zawodników. Grajà dwa razy po dwadzieÊcia
minut, tak jak w profesjonalnych rozgrywkach.
Mecz s´dziuje trzech s´dziów, dwóch na boisku
i trzeci przy stoliku. S´dzia techniczny pilnuje tablicy z wynikami i sporzàdza protokó∏ pomeczowy, w którym zapisuje, kto strzeli∏ bramk´, kto
dosta∏ niebieskà (2 minuty kary) kartk´. Zasady
ligi sà proste: ka˝dy gra z ka˝dym, zwyci´˝a dru˝yna, która ma najwi´cej punktów.
Rozgrywki najtaƒszej ligi w Warszawie rozpocz´∏y si´ od zorganizowania ligi dla szeÊciu dru˝yn harcerskich. Organizatorem by∏ Obwód Pra-

ga-Po∏udnie Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który jest obecnie Partnerem Ligi, a organizatorem zosta∏o powo∏ane przez instruktorów harcerskich Stowarzyszenie Praska Liga Pi∏ki Halowej. Obecnie liga otwarta jest dla wszystkich

ch´tnych dru˝yn: firmowych, harcerskich, osiedlowych, a zawodnikami mo˝e byç m∏odzie˝ od
16 roku ˝ycia za zgodà rodziców i wszystkie pe∏noletnie osoby bez wzgl´du na wiek.
PLPH prowadzi równie˝ rozgrywki na Targówku. W swojej historii rozgrywki by∏y prowadzone
na Pradze-Pó∏noc, Bia∏o∏´ce i w Wawrze. W lidze
gra∏y dru˝yny o egzotycznych i dziwnych nazwach,
np. stra˝acy tworzyli Edura Rescue Team (dalej gra

na Targówku), znajomi Saskersi Old Boys, by∏y te˝
Saska K´pa, Perkuna Boys, Chaosu, Abstynenci,
Wysokoprocentowi, Alpaga Club, Kofeina Sport,
Bijmy Krzy˝aka i Prawie Najlepsi, i wiele, wiele innych. By∏ te˝ tajemniczy skrót UDW oznaczajàcy
urz´dników dzielnicy Wawer oraz CKS, czyli Cmentarny Klub Sportowy Grabarz Grochów, który po
dziÊ dzieƒ bierze udzia∏ w rozgrywkach. W dru˝ynach mo˝na by∏o spotkaç by∏ych lub obecnych
burmistrzów Wawra, Targówka, Ursynowa.
Zawodnikami Ligi byli mi´dzy innymi: Micha∏
Olszewski, wiceprezydent Warszawy (dru˝yna
Supermarket), niezapomniany Pawe∏ Wypych,
minister w Kancelarii Prezydenta RP, Pawe∏ Michalec, zast´pca burmistrza dzielnicy Targówek,
obaj grali w dru˝ynie Infarctus Cordis Przyczó∏ek
Grochowski („zawa∏ serca”), czy Bartosz Wichniarz, radny Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie (dru˝yna CKS Grabarz Grochów).
Harcerze promujà nie tylko gr´ i zdobyte gole,
ale i gr´ fair play. Dlatego od samego poczàtku
sà wr´czane puchary za najmniejszà liczb´ fauli,
kartek i gr´ fair na boisku.
Liga jest najlepszà mo˝liwà formà promocji
firmy i integracji pracowników. Zapraszamy do
udzia∏u.
Arkadiusz Kuranowski

REKL AMA

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

Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W dniu 3 paêdziernika 2015 w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ bieg charytatywny „Biegaj
z Tomkiem” – poÊwi´cony mi∏oÊnikowi biegania, który przygotowywa∏ si´ do maratonu. Niestety nie zdà˝y∏... Tomka nie ma
ju˝ z nami, ale jego bliscy w sposób symboliczny chcieli pobiec za Niego i z Nim.
Patronat nad tym wydarzeniem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Weso∏a Pan Edward
K∏os.
Patronem medialnym by∏o Radio Kampus.
Patronami specjalnymi Samorzàd Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego i Samorzàd Studentów Wydzia∏u Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. A finansowo bieg wsparli: THALES POLSKA Sp. z o.o.,
ECOPHON SAINT-GOBAIN POLSKA oraz osoby
i firmy (IMPERIUM FITNESS CLUB) prywatne.
Pogoda zach´ca∏a do wysi∏ku, a ponad
130 biegaczy oraz kibice tryskali energià
i ch´cià uczestnictwa w wydarzeniu, które
oprócz celu charytatywnego (wpisowe przeznaczone dla dzieci z Towarzystwa Opieki
nad Ociemnia∏ymi w Laskach) mia∏o rów-

Ruszyli – fot. vajo.pl

gany Sulejówek); Piotr
Pawe∏ Koziarski z Warszawy (Po linie) i Dariusz Wrona z Warszawy-Weso∏ej.
Na 5 km: Leszek Kielak z Sulejówka (Rozbiegany Sulejówek); Marcin Szymajda z O˝arowa
Mazowieckiego (AZS
UW) i Jaros∏aw Kwiatkowski z Sulejówka.
Na 10 km: Kasper Zalewski z Warszawy (Entre.pl Team), Mateusz
Krasiek z Warszawy i ToDzieci z Lasek na mecie – fot. Mateusz Sadownik
mek G∏ówka z Warszawy
(TN Biegówki Weso∏a).
Po biegu uczestnicy otrzymali posi∏ek regeni na poszczególnych dystansach. Otrzymali
neracyjny w postaci kanapki i napoju witamioni mo˝liwoÊç skorzystania z us∏ugi fryzjernizowanego od firmy ENJOY VIBE.
skiej w salonie STUDIO KATHARSIS Pani KataWyjàtkowymi goÊçmi biegu byli wychorzyny Skorupki w Starej Mi∏oÊnie.
wankowie z Lasek pod opiekà wspania∏ych
Bieg by∏ atrakcjà samà w sobie, ale nie by∏
opiekunów, którzy razem z dzieçmi przebiegli
jedynà propozycjà. W miasteczku namiotodystans 2,5 km. Dla
wym w strefie relaksu na osoby niebiegnàce
nas Laski zas∏u˝y∏y
czeka∏ pokaz salsy (FEEL the SALSA) i mo˝lina z∏oty medal.
woÊç udzia∏u w zaj´ciach sportowych czy zaWszystkim zwyj´ciach z pilatesu. Wszyscy, którzy zg∏odnieli,
ci´zcom gratulujemogli skorzystaç z propozycji restauracji
my. Oprócz pamiàt„CZTERY SMAKI” lub doskona∏ego zdrowego
kowych medali i stajedzenia od firmy FIT MEAL TRUCK. Nie zapotuetek zwyci´zcy
mnieliÊmy o najm∏odszych: by∏ wóz stra˝acki,
zostali nagrodzeni
szukanie skarbów, strefa plastyczna i konkurcennymi nagrodami
sy – wszystko nagradzane s∏odkoÊciami.
ufundowanymi
A zainteresowani mogli poznaç Êwiat niewiprzez firmy sportodomego, który to pokaz zorganizowa∏o Towe, a najlepsi z ka˝warzystwo z Lasek.
dego dystansu warCieszymy si´, ˝e zorganizowaliÊmy t´ imtoÊciowymi bonami
prez´. Zadowolenie, jakie daje nam pomoc
(od BNP PARIBAS LEtym, którzy jej potrzebujà, motywuje nas do
ASING SOLUTIONS)
kontynuowania tego dzia∏ania. A ogromna
na odzie˝ sportowà.
pomoc i profesjonalizm Towarzystwa NarciarPozostali biegacze wzi´li udzia∏ w losowaniu
skiego Biegówki Weso∏a, a w szczególnoÊci
atrakcyjnych nagród – akcesoriów sportowych,
Pani Katarzyny Witek i Pana Paw∏a Topolewkosmetyków (od firmy SEPHORA POLSKA
skiego, utwierdza nas w przekonaniu, ˝e to
Sp. z o.o.), voucherów na si∏owni´ (od CHAMby∏ „strza∏ w dziesiàtk´”. Mamy nadziej´, ˝e
PION CLUB), weekendowego pobytu w hotelu
SPOTKAMY SI¢ ZA ROK NA DRUGIEJ EDYCJI.
(hotel „KRESOWIAK” w Siemiatyczach), kolacji
Gra˝yna Sikorska
z szampanem lub lampkà wina (od restauracji

nie˝ aspekt rekreacyjny. Bieg odbywa∏ si´ na
trzech dystansach: 2,5 km; 5 km i 10 km
w kategoriach kobiet i m´˝czyzn. I tak na
dystansie 2,5 km zwyci´˝y∏a Zuzanna Olszewska z Józefowa; druga by∏a Karolina
Zuber z Ornonowic; a trzecia Anna Iwanek
z Warszawy (TN Biegówki Weso∏a).
Na 5 km najlepsza trójka
to: Diana Dawidziuk z Warszawy (Entre.pl Team); Gizela
Grabiƒska z Warszawy-Weso∏ej (AZS UW Warszawa); Katarzyna K´piƒska z Wiàzowny.
Na 10 km: Dominika Dàbrowska z Warszawy (Naciàganie.pl); Natalia Ga∏àzka ze
Strachówki; Renata Kwiatkowska z O˝arowa Mazowieckiego.
W kategorii panów na
2,5 km zwyci´˝yli Maciej
Czy˝ z Sulejówka (RozbieZwyci´zcy na podium – fot. Mateusz Sadownik
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„CZTERY SMAKI” w Sulejówku) i wielu innych.
Ale to nie wszystko. NagrodziliÊmy nie tylko
czo∏ówk´ biegaczy. W naszym biegu nagrodzono równie˝ tych, którzy dobiegli jako ostat-

Dzieci w strefie relaksu – fot. Mateusz Sadownik
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Pobiegli z Tomkiem dla dzieci z Lasek
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j
Wypróbu aƒ
wiàz
bez zobo

HIPODROM
WESOŁA
|

UL. SZKOLNA 14

Siłà naszych szkoleƒ sà ludzie:
zaanga˝owani, pogodni, kompetentni.
Na zdj´ciu Pan Piotr Skwira – Mistrz Polski,
zaanga˝owany trener, miłoÊnik koni.

Ju˝ dziÊ umów si´ na jazd´ konnà, wykup karnet, zasmakuj
wspaniałej jazdy konnej. Czeka na ciebie zadbana hala,
czworobok uje˝d˝eniowy i ciekawie zaaran˝owany otwarty teren.

Piotr Skwira tel. 609 660 801 lub Hipodrom tel. 508 508 455.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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˚ycie
Dajà ci ca∏kiem bez twojej wiedzy
– nagle tu jesteÊ – tam, gdzie i ja.
Oddychasz Êwiatem, ∏akniesz szczegó∏ów,
choç twoje zmys∏y spowija mg∏a.
Z czasem rozró˝niasz swoje granice
– dzieƒ – od snu nocy, kolory t´czy
– wàchasz ju˝ kwiaty – st∏uczesz wazonik,
bywa, ˝e bajka bardzo ci´ zm´czy.
Wdro˝à ci´ szybko w nakazy ˝ycia.
Wymogi, progi, stopnie i klasy.
Dzieciƒstwo – owszem – ale z umiarem,
wszak pr´dko weêmiesz ˝eton do kasy.
Poznasz – co presti˝ i pochodzenie
i jak jest wa˝ne – z jakiego domu?
Z kim si´ przyjaêniç, kogo pominàç?,
co mo˝na szeptaç? – gdzieÊ – po kryjomu.
Nie warto mówiç, co szczerze myÊlisz
– wszak twà religià jest relatywizm.
– Po coÊ si´ przyzna∏? – By∏o nie p∏aciç!
– Prawd´ rozmienia twój permisywizm.
Po kruchym lodzie cz´sto chadzasz.
Fart tu kaprysi, ∏at nie ceruje.
Zawodzà inni, ty dzielnie stajesz,
tyrasz nad si∏y – wi´c si´ buntujesz.
˚ycie wype∏nia brzegi pucharu.
Mi∏oÊç, rodzina, ˝àdze, udr´ki.
Upadek s∏odzi wspomnieniem raju,
zrujnuje zdrowie, pomarszczy wdzi´ki.
Przy koƒcu drogi – Ksi´gowy Pan – czeka,
wa˝àc – rachunki eschatologiczne czyni.
Bilanse zbiorcze wskazujà na debet
– niewczesne ˝ale – nie swobodzà z winy.
Sporzàdzà papier i... ju˝ ci´ nie ma...
Jeszcze w pami´ci – gdzieniegdzie – tkwisz,
po ceremonii... wygaszà Êwiece...
i... „na Berdyczów”... ktoÊ... pisze list.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright Tomasz Witkowski.

Alternatywa dla Twojego
kosztownego auta
JeÊli ostatnio nie za bardzo lubicie si´ ze swoim samochodem, bo cz´sto si´ psuje, du˝o
kosztuje, jest paliwo˝erny i coraz trudniej znaleêç miejsce do zaparkowania w centrum,
z pewnoÊcià ucieszy Ci´ ta informacja. NiegdyÊ dosyç futurystyczna wizja sieci wygodnych wypo˝yczalni ekonomicznych aut nale˝àcych do m.st. Warszawy ca∏kiem nied∏ugo
stanie si´ rzeczywistoÊcià. Trwajà ju˝ konkretne prace nad jej wdro˝eniem w stolicy.
Jednà z g∏ównych zalet (i celów) systemu jest
– paradoksalnie – zredukowanie liczby samochodów w centrum miasta. Aut b´dzie wi´cej,
a jednak mniej? Tak, poniewa˝ jak dowodzà statystyki z zagranicy, 1 samochód wspó∏dzielony
jest w stanie zastàpiç od 4 do nawet 10 samochodów prywatnych – tyle osób rezygnuje z posiadania w∏asnego auta na rzecz carsharingu.
Samochody indywidualne w centrum tworzà
korki i smog, zajmujà cennà przestrzeƒ, parkujàc
na ka˝dym wolnym skrawku ziemi. Dla samych
w∏aÊcicieli z kolei generujà mnóstwo kosztów
– poza wydatkiem zwiàzanym z zakupem auta
i sta∏ym up∏ynnianiem gotówki do postaci paliwa, kosztujà te˝ – wcale nie ma∏o – ubezpieczenie, naprawy i serwisowanie pojazdu oraz op∏aty za parkowanie i w∏asne miejsce gara˝owe.
W carsharingu p∏acimy tylko za rzeczywisty czas
u˝ytkowania samochodu, a ca∏à resztà zajmuje
si´ operator systemu. Miasto planuje tak˝e szereg przywilejów dla aut z w∏asnych wypo˝yczalni – ich kierowcy b´dà mogli korzystaç ze specjalnie wydzielonych miejsc parkingowych,
wje˝d˝aç na ulice z ograniczonym ruchem oraz
poruszaç si´ buspasami.

Jak to dzia∏a i ile kosztuje?
Carsharing w swoim dzia∏aniu jest podobny
do wypo˝yczalni rowerów Veturilo. Najpierw nale˝y si´ zarejestrowaç w systemie. Warunkiem
jest oczywiÊcie posiadanie wa˝nego prawa jazdy. Póêniej mo˝na wypo˝yczaç auta ze stacji wypo˝yczeƒ zlokalizowanych w wa˝nych komunikacyjnie punktach miasta. Zarejestrowany u˝ytkownik otrzymuje kart´ chipowà, która pozwala
na uruchomienie pojazdu. Ma tak˝e do dyspozycji kart´ paliwowà (czeka na niego w aucie) s∏u˝àcà do dokonywania transakcji bezgotówkowego zakupu paliwa. Inaczej ni˝ przy wypo˝yczaniu
rowerów, nale˝y dokonaç wczeÊniej rezerwacji
wybranego samochodu na konkretny termin.
Zasady naliczania op∏at mogà byç ró˝ne, najcz´Êciej jednak bazuje ono na dwóch parametrach: przebytych kilometrach i czasie u˝ytkowania samochodu. Ceny dla Warszawy nie zosta∏y

jeszcze opracowane, ale wst´pne propozycje to:
op∏ata rejestracyjna w wysokoÊci 49 z∏, abonament roczny nie wy˝szy ni˝ 200 z∏ (mo˝liwe by∏yby te˝ abonamenty na krótszy czas – kwartalne i miesi´czne oraz op∏aty jednorazowe) i – jak
we wszystkich tego typu systemach – zró˝nicowanie taryfy w zale˝noÊci od typu pojazdu (ma∏y, Êredni, du˝y, dostawczy). W studium koncepcyjnym dla Warszawy rozwa˝ane sà te˝ trzy ró˝ne taryfy ze wzgl´du na rodzaj u˝ytkownika
us∏ugi (taryfa podstawowa dla osób korzystajàcych z carsharingu rzadko, taryfa aktywna dla
klientów korzystajàcych cz´Êciej i dla ma∏ych
firm oraz taryfa biznesowa – dla Êrednich i du˝ych przedsi´biorstw).
Dla ma∏ego samochodu op∏aty kszta∏towa∏yby
si´ na poziomie mniej wi´cej: 2–2,5 z∏ za 1 h wypo˝yczenia w godzinach 23.00–7.00, 5 z∏ za 1 h
w godzinach 7.00–23.00, 50 z∏ za dob´ (100 z∏
w taryfie biznesowej) oraz ok. 0,29 z∏ za kilometr, w co wliczony by∏by koszt paliwa.

Kiedy w Warszawie i z jak du˝à flotà?
Jak informuje Karolina Ga∏ecka, rzecznik prasowy Zarzàdu Dróg Miejskich w Warszawie, poczàtkowo do dyspozycji warszawiaków by∏oby
500 samochodów niskoemisyjnych, fabrycznie
nowych, produkowanych w oparciu o najnowsze
normy emisji spalin. W kolejnych etapach mog∏yby zostaç wprowadzane tak˝e samochody elektryczne. Planowany termin wdro˝enia systemu
to druga po∏owa 2016 roku.
Czy system sprawdzi si´ w naszym mieÊcie?
Czy b´dzie wystarczajàco atrakcyjny, by skusiç
warszawiaków? Z pewnoÊcià nie b´dzie stanowi∏ alternatywy dla jazdy autobusami, poniewa˝
jego celem jest przyciàgni´cie w∏aÊcicieli samochodów i b´dzie to mia∏o odzwierciedlenie w cenach – podró˝ autem w systemie carsharing b´dzie taƒsza ni˝ jazda w∏asnym samochodem, ale
znaczàco dro˝sza od przemieszczania si´ transportem zbiorowym. Czy kierowcy przesiàdà si´
z w∏asnych aut do sto∏ecznych pojazdów wspó∏dzielonych – czas poka˝e.
Marta Frejtan

REKL AMA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe
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Wroc∏aw docenia naszych m∏odych artystów!
Konkurs zorganizowany zosta∏ przez Zespó∏
„Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i M∏odzie˝y” we
Wroc∏awiu. Udzia∏ w nim moOceniajàcy zachwycili si´ czterema
gli wziàç artyÊci w wieku od 5
pracami. To ceramiczne zwierzaki,
do nawet 24 lat, co pokazuje,
oczywiÊcie koty – bo w∏aÊnie te czworojak du˝a by∏a konkurencja.
nogi by∏y tematem
W sk∏adzie jury zasiedli: Joanbiennale. Oglàdana Teper reprezentujàca Wyjàc, zwróçcie uwag´
dzia∏ Ceramiki i Szk∏a Akadena wiek twórców,
mii Sztuk Pi´knych, Jacek T.
bo wtedy wra˝enie
Marek, dyrekjest jeszcze wi´ksze.
tor CEKDiM
Szczególnie gratuluwe Wroc∏awiu,
jemy Zuzi Rydlewartystka ceraskiej za zaj´cie pierw- Zuzanna Rydlewska miki Katarzyszego miejsca oraz
na Nowak oraz
(11 lat)
wyró˝nionej Jessice
malarz i proWilniewczyc. Na tle injektant Jarek Derwisz. Zanim
nych prac wyró˝nia∏y si´
podj´li oni decyzj´ o przyznaniu
te˝ koty Tosi Makownagród i wyró˝nieƒ, obejrzeli
skiej oraz Antoniego
i poddali ocenie a˝ 3025
Szczepkowskiego. Pranades∏anych prac!
ca Tosi zosta∏a zakwaOsobne gratulacje
lifikowana do biennale˝à si´ pani Doronale, a kot w butach
cie ¸asisz, która na
Antosia... jest po
swoich zaj´ciach z ceJessica Wilniewczyc (16 lat)
prostu genialny.
Antonina Makowska (13 lat)
ramiki odkrywa kolej-

Nasi m∏odzi artyÊci zostali
wyró˝nieni podczas VIII Ogólnopolskiego Biennale Artystycznego „Kot” we Wroc∏awiu.

Antoni Szczepkowski (5,5 lat)

ne talenty i pozwala im si´
rozwijaç. To w∏aÊnie spod jej
skrzyde∏ wyszli docenieni i nagrodzeni na biennale artyÊci.
P´kamy z dumy i zach´camy
do dalszej pracy na zaj´ciach z ceramiki w naszym OÊrodku, bo prowadzi je w∏aÊnie pani Dorota!
OK Weso∏a

REKL AMA

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wp∏ywajmy na nasze sàsiedztwo!
Zacznijmy od Podwórkowej Gwiazdki
NASZ PATRONAT

Q-Ruch Sàsiedzki zach´ca grupy sàsiadów, wspólnoty mieszkaniowe, lokalne kawiarnie, domy kultury i wszelkie podmioty,
które chcà tworzyç przyjazny klimat na
swoich osiedlach, do udzia∏u w projekcie
Podwórkowa Gwiazdka. Ta „zimowa edycja” Dnia Sàsiada b´dzie mia∏a swój fina∏
w weekend 12 i 13 grudnia. JeÊli chcesz,
aby i na Twoim podwórku czy osiedlu zapa-

Kàcik bibliofila
Cesaria Evora
El˝bieta
Sieradziƒska
Znakomita, pe∏na ciep∏a, z niezwykle osobistym
odniesieniem biografia
artystki
wszech czasów. Autorkà ksià˝ki jest
dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miƒsku Mazowieckim, prywatnie kobieta wielu talentów: wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów w j´zyku polskim, francuskim
i kreolskim. El˝bieta Sieradziƒska
przyjaêni∏a si´ z Cesarià przez lat dziesi´ç, spotyka∏y si´ w ró˝nych stronach
Êwiata, pokocha∏y jak siostry. Z tej
przyjaêni powsta∏o bogato ilustrowane wspomnienie o niekonwencjonalnej, zwyczajnej afrykaƒskiej kobiecie,
która, obdarzona niebywa∏ym talentem i wielkà przy tym skromnoÊcià,
podbija∏a wiele kontynentów swoim
wspania∏ym g∏osem.
Goràco polecam!

nowa∏a w tych dniach Êwiàteczna, sympatyczna atmosfera, przy której b´dziecie
mogli lepiej poznaç si´ z sàsiadami – zg∏oÊ
swojà inicjatyw´!
Celem Podwórkowej Gwiazdki jest promowanie idei dobrego sàsiedztwa poprzez
organizowanie oddolnych, lokalnych wydarzeƒ o charakterze spo∏eczno-kulturalnym
i rekreacyjnym. Spotkaniom, których w zesz∏ym roku by∏o a˝ 40, towarzyszy najcz´Êciej ubieranie osiedlowej choinki, robienie ozdób Êwiàtecznych, Êpiewanie kol´d
czy sàsiedzki Êledzik. Koordynatorzy akcji
podkreÊlajà jednak, ˝e o przebiegu poszczególnych wydarzeƒ decydujà mieszkaƒcy i organizatorzy – gospodarze Êwi´ta.
To oni, aktywni i otwarci warszawiacy, planujà spotkanie pod szyldem Podwórkowej
Gwiazdki, pracujàc nad nim charytatywnie
na rzecz ˝yczliwych relacji w swoim otoczeniu. W finalnym dniu realizujà zainicjowane pomys∏y we wspólnej, sàsiedzkiej przestrzeni, zach´cajàc przy tym do przy∏àczenia si´ do wydarzenia swoich sàsiadów
i niespodziewanych goÊci.
Organizatorzy sàsiedzkich inicjatyw mogà liczyç na wsparcie animatorów i wolontariuszy z Q-Ruchu Sàsiedzkiego. Otrzymajà tak˝e tzw. „niezb´dniki”, czyli pakiet
przyborów plastycznych i dekoracyjnych do
wykorzystania w ramach akcji.
Aby zg∏osiç swojà inicjatyw´, nale˝y wype∏niç formularz zg∏oszeniowy dost´pny na
blogu Podwórkowej Gwiazdki http://podworkowagwiazdka.blogspot.com/. Wàtpli-

woÊci b´dzie mo˝na rozwiaç, bioràc udzia∏
w zaplanowanym na 9 listopada spotkaniu
informacyjnym dla inicjatorów wydarzeƒ
sàsiedzkich, na które ju˝ teraz serdecznie

zapraszamy. Miejsce i dok∏adna godzina
spotkania opublikowane zostanà na blogu
Podwórkowej Gwiazdki oraz w wydarzeniu
na Facebooku. Zach´cany do ich Êledzenia.
Bie˝àce informacje dotyczàce projektu
dost´pne sà tak˝e na stronie Q-Ruchu Sàsiedzkiego: http://inicjatywysasiedzkie.pl/
oraz wspomnianym blogu i stronie wydarzenia na Facebooku.
Natalia Barsaba

REKL AMA

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Weaver T. – Zanurzyç si´ w mrok
2. Pineiro C. – Czwartkowe wdowy
3. Fabry Ch. – W ka˝dej chwili dnia
4. Weaver T. – Bez ostrze˝enia
5. Gerritsen T. – Ostatni, który umrze
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i remont
2. Jagie∏∏o J. – Babula Babalunga
3. Nela – Nela na trzech kontynentach: podró˝e w nieznane
Literatura popularnonaukowa:
1. Sieradziƒska E. – Cesaria Evora
2. Jagielski W. – Wszystkie wojny Lary
3. Cleese J. – Tak czy inaczej
Iza Zych

14

Nr 174 / Listopad 2015

WESO¸A

Witajcie
wÊród
nas

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.

Jesienna depresja?
Zwalcz jà z nami w OK Weso∏a i filii Pogodna!
Listopad w OÊrodku Kultury i filii „Pogodna” b´dzie wyjàtkowy.
Przez wrzesieƒ i paêdziernik rusza∏y zaj´cia w ramach sekcji,
powsta∏y grupy taƒczàce, rysujàce, lepiàce i budujàce.
W listopadzie najwi´kszym wyzwaniem i zarazem przygodà
b´dzie festiwal. Nie zabraknie tak˝e tego, na co zawsze
mo˝na u nas liczyç: muzyki, spektakli, wystaw i spotkaƒ.
W tym roku po raz trzeci wystartuje Festiwal
PieÊni ˚o∏nierskiej i Patriotycznej „Jak d∏ugo
w sercach naszych”. To wyjàtkowa na skal´ Mazowsza impreza, do której zg∏aszajà si´ wykonawcy, chóry i zespo∏y nie tylko z Warszawy, ale
z ca∏ego województwa. W tym roku przewidziano dwie ods∏ony. Najpierw 7 listopada w Gimnazjum nr 119 przy ulicy Klimatycznej 1 odb´dzie
si´ przes∏uchanie uczestników. Fina∏ festiwalu to
koncert galowy – 14 listopada o godz. 17.00. Zapraszamy serdecznie do klubu „KoÊciuszkowiec”
przy Placu Wojska Polskiego 129. Wystàpià tam
nagrodzeni wykonawcy oraz Warszawska Orkiestra Symfoniczna Sonata im. Bogumi∏a ¸epeckiego. Tego nie mo˝na przegapiç! W tym roku nasz
festiwal zosta∏ obj´ty honorowym patronatem
przez Prezydent m.st. Warszawy Hann´ Gronkiewicz-Waltz, Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Józefa Guzdka oraz Dowódc´ 1 Warszawskiej
Brygady Pancernej gen. bryg. Stanis∏awa Czosnka. Wspiera nas tak˝e Wojskowe Przedsi´biorstwo Handlowe oraz Piekarnie i Cukiernie Putka.

Dla naszych goÊci w wieku szkolnym, gimnazjalnym i licealnym mamy w tym miesiàcu wyjàtkowà atrakcj´ – spektakl angloj´zyczny. Tego
jeszcze u nas nie by∏o! Na deskach sceny filii „Pogodna” zaprezentuje si´ grupa The Cheerful
Hamlets. Trupa aktorów sk∏ada si´ ze studentów

Na przekór jesieni!

i absolwentów Wydzia∏u Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W∏adze UW oficjalnie wspierajà grup´, której kolejne przedstawienia sà
przyjmowane owacjami nie tylko w Warszawie.
U nas zaprezentujà autorski spektakl „Lairmates”. Wyobraêcie sobie m∏odego studenta
mieszkajàcego z niesfornym kolegà w jednym
ma∏ym mieszkaniu... z tym ˝e kolega jest smokiem! Nie doÊç, ˝e nie sprzàta, Êmieci nie wyno-

Nie zamierzamy poddawaç si´ jesiennym nastrojom i ch´tnie wyleczymy Was ze smutków. Dla
najm∏odszych widzów mamy weso∏à bajk´ teatralnà „Foszek CzyÊcioszek” Teatru Duet oraz imprez´ „Cztery Pory Roku”, czyli zabawy i taƒce andrzejkowe. Na spektakl zapraszamy 8 listopada
do naszej siedziby przy Starzyƒskiego, a zabawy
andrzejkowe ju˝ 29 listopada w filii „Pogodna”.

si, to jeszcze trzyma w domu góry z∏ota i porwane ksi´˝niczki. Sztuka z humorem w stylu „Shreka”, cz´sto niegrzeczna, zaskakujàca i... bardzo
nasza – ju˝ 21 listopada. Najg∏oÊniej b´dà si´ na
niej Êmiaç widzowie ze szkó∏ podstawowych,
gimnazjów i liceów!

Z Weso∏ej do S∏owacji i Afryki!
W listopadzie pojawi si´ u nas tak˝e sporo
ciekawych goÊci. W niedziel´ 15 listopada w filii
„Pogodna” pan Andrzej Pas∏awski zabierze nas
do S∏owackiego Raju. Dla widzów przygotowa∏
fotoopowieÊç o sekretach S∏owacji, tych na ziemi, pod ziemià i za murami zamków. Nied∏ugo
póêniej, w czwartek 19 listopada, OÊrodek Kultury przy Starzyƒskiego odwiedzi dietetyk Joanna
Krawiec i opowie, jak wzmocniç odpornoÊç bez
stosowania obcià˝ajàcych organizm leków. Im
bli˝ej zimy, tym gor´tsza atmosfera w OÊrodku!
Bo 22 listopada, w niedziel´, podró˝nik Robert
Gondek zabierze nas do Gabonu i na Wysp´ Êw.
Tomasza. Nasz goÊç bra∏ udzia∏ w projekcie
„W drodze na najwy˝sze szczyty Afryki”, którego celem jest zdobycie najwy˝szych szczytów
w ka˝dym afrykaƒskim kraju.
Co jeszcze? W tym miesiàcu nie zabraknie tak˝e cyklicznych, znanych ju˝ naszym goÊciom wydarzeƒ. Znów spotkamy si´ przy grach planszowych w ramach „Pogodnych planszówek”,
a dzieci b´dà mog∏y ruszyç w kolejnà muzycznà
podró˝ podczas koncertów Filharmonii Narodowej dla dzieci „Spotkania z muzykà”.
Szczegó∏owe informacje o wszystkich wydarzeniach b´dziemy publikowaç na stronie
www.domkulturywesola.net oraz na naszych
profilach na portalu Facebook: www.facebook.com/okwesola, www.facebook.com/pogodnafilia.
Goràco zapraszamy!!!
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów:
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ
dokonane po publikowaniu programu imprez.

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA

w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848
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Science fiction
z naciskiem
na „science”
„MARSJANIN”
re˝. Ridley Scott
Nie przepadam za filmami science fiction. Jest
kilka takich, które mnie
zachwyci∏y, ale ten gatunek zdecydowanie nie
zajmuje du˝o miejsca
w mojej filmowej bibliotece. Dlatego za ka˝dym razem, kiedy obraz science fiction robi
na mnie ogromne wra˝enie, jest to warte odnotowania. Tak by∏o i tym razem, kiedy wybra∏am si´ do kina na „Marsjanina”.
Nowy hit z Mattem Damonem jest oczywiÊcie przede wszystkim w∏aÊnie „hitem”. Zbudowanym tak, abyÊmy prze˝ywali silne emocje, nieco ckliwym, wypchanym efektami specjalnymi i plejadà gwiazd. W wi´kszoÊci takie
filmy mnie nie porywajà ze wzgl´du na liczne
znane klisze oraz przewidywalnoÊç, ale „Marsjanin” trzyma∏ mnie w napi´ciu do ostatniego uj´cia. Co go wyró˝nia∏o? Najprawdopodobniej idealne po∏àczenie wszystkich elementów, które akapit po akapicie wyjaÊni´.
Najpierw jednak – dla tych, którzy jakimÊ
cudem jeszcze nie s∏yszeli – krótko o fabule.
Misja kosmiczna na Marsa nie idzie zgodnie
z planem – za∏oga statku postanawia wi´c jà
przerwaç i uciec z planety. Zostawiajà za sobà

jednego cz∏owieka, poniewa˝ sà przekonani,
˝e zginà∏ w burzy piaskowej. Okazuje si´ jednak, ˝e g∏ówny bohater filmu, Mark Watney
(Matt Damon), prze˝y∏ i ma si´ dobrze.
Idàc na „Marsjanina” obawia∏am si´ przede
wszystkim serii wewn´trznych przemyÊleƒ bohatera mierzàcego si´ ze swojà samotnoÊcià
na czerwonej planecie. Tymczasem dosta∏am problemowe podejÊcie do stojàcych
przed bohaterem wyzwaƒ
oraz niesamowicie du˝à dawk´ inteligentnego poczucia
humoru. Watneya nie da si´
nie polubiç od pierwszych minut filmu, kiedy stwierdza, po
krótkich wyliczeniach, ˝e nie
ma zamiaru umrzeç w kosmosie. I krok po kroku stara si´
wprowadziç t´ myÊl w ˝ycie.
Kluczem do filmu jest te˝
na pewno bardzo dobrze poprowadzona narracja, Êwietne aktorstwo (nie tylko Matta
Damona) oraz, nie da si´ ukryç, efekty specjalne (podró˝e po bezkresie czerwonych pustyƒ
sà ucztà dla oka). JeÊli chodzi o narracj´, to
film, podobnie jak ksià˝k´, na której jest oparty, budowano w iÊcie niehollywoodzki sposób.
Zacz´to bowiem od naukowej strony, nie zaÊ
od wymyÊlenia akcji, do której nale˝y potem
dopisaç coÊ w miar´ wiarygodnego (co najcz´Êciej w ogóle nie jest wiarygodne). Po beznadziejnej pod tym wzgl´dem „Grawitacji”
w kinie powoli rodzi si´ trend tworzenia filmów, które w du˝ej mierze starajà si´ pokazywaç prawdziwà nauk´. Do tego nurtu nale˝a∏
„Interstellar”, teraz do∏àcza do niego „Marsjanin”. W∏aÊciwie te dwa filmy mo˝na by postawiç ko∏o siebie i zestawiaç we wszelakich maratonach filmowych. W filmie Ridleya Scotta

mniej co prawda okazji do refleksji nad ludzkoÊcià i jej kondycjà ni˝ u mrocznego Nolana,
wi´cej za to humoru i optymistycznego podejÊcia pe∏nego pozytywnej determinacji, ale
ogólnie oba te filmy wpisujà si´ w dobry kierunek science fiction – skupionego przede
wszystkim na cz∏onie „science”.
Akcja w filmie jest wi´c
przejÊciem od problemu do
problemu, pokazuje kolejne
rozwiàzania i w ten sposób
buduje narracj´, która rozwija
si´ w szybkim, acz nie galopujàcym, tempie. Obraz trzyma
w napi´ciu dos∏ownie do
ostatnich sekund – dawno nie
denerwowa∏am si´ w kinie
tak bardzo jak podczas tego
seansu. Napi´cie da∏o si´ te˝
wyczuç na wype∏nionej po
brzegi sali kinowej. Zazwyczaj
du˝o ludzi na filmie to problem ze wzgl´du na gadanie,
chrupanie i inne rozpraszajàce dêwi´ki. Tutaj jednak albo tak bardzo da∏am
si´ wciàgnàç w to, co dzia∏o si´ na ekranie, albo tak bardzo wszyscy czekali w napi´ciu na
kolejne poczynania Watneya i NASA, ˝e gadania i chrupania s∏ychaç nie by∏o.
„Marsjanin” to na pewno jedna z obowiàzkowych pozycji w tym roku, jeÊli chodzi
o wycieczki do kina. ¸àczàc w sobie humor,
podejÊcie naukowe, dobrà narracj´, Êwietne
aktorstwo, efekty specjalne i niecodzienne,
nie-a˝-tak-ckliwe podejÊcie do ludzkiego dramatu, tworzy obraz nietuzinkowy, który wyró˝nia si´ na tle innych superhitów o kosmosie. Zdecydowanie polecam.
Martyna Nowosielska,
martyna.nowo@gmail.com

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 2.12.2015
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Okiem coacha

5. JeÊli spotykacie si´ przypadkiem, zaproponuj, byÊcie sp´dzili chwil´ razem: „Mo˝e
usiàdziemy gdzieÊ na chwil´?”, „Czy masz
ochot´ na ciastko i kaw´?” itp.

Jak piel´gnowaç mi∏oÊç,
czyli 14 sposobów na wyra˝enie uczuç

6. Zaproponuj coÊ atrakcyjnego: bilety na koncert, spektakl, obejrzenie ciekawej wystawy itp.

Do napisania tego felietonu zmobilizowa∏a mnie
wszechobecna jesieƒ. Kwiaty przekwit∏y, liÊcie opad∏y
z drzew, a serca szykujà si´ w∏aÊnie do zimowej drzemki.
Ja jednak ju˝ myÊl´ o tym, jak sprawiç, by w chwili,
kiedy ponownie zagoÊci u nas wiosna, mi∏oÊç tak˝e puÊci∏a zielone listki.
B´dzie wi´c o tym, jak piel´gnowaç jà i sprawiç, by przetrwa∏a zim´ ;-).

7. Obdaruj jà/jego drobiazgiem. To powinna
byç naprawd´ niewielka rzecz, np. pomys∏owy breloczek do kluczy, kubek albo coÊ zrobionego w∏asnor´cznie. Chodzi o intencje i o to,
aby ten przedmiot kojarzy∏ si´ z Tobà.

Top secret
Oto wypowiedê Marka – 42-letniego informatyka: Moja partnerka zarzuca mi, ˝e nie mówi´
jej mi∏ych rzeczy – komplementów, czu∏ych s∏ów,
nie chwal´ jej, gdy odniesie sukces. To prawda,
mam z tym problem. Tak by∏o zawsze. Ile razy
w ˝yciu powiedzia∏em komuÊ „kocham”? Mog´
to policzyç na palcach jednej r´ki. Wyra˝anie pochwa∏, mówienie kobietom tych rzeczy, które
one chcia∏yby us∏yszeç, np. „zale˝y mi na Tobie”,
„jesteÊ cudowna”, jest dla mnie trudne. JesteÊmy
razem ju˝ 9 lat, chcia∏bym byç dla niej wsparciem, wiem, ˝e tego potrzebuje, trudno mi si´
prze∏amaç. Nie wiem, jak robià to inni, bo mnie
te ciep∏e s∏owa wi´znà w gardle, mimo ˝e chcia∏bym je wyraziç – koƒczy Marek.
A oto s∏owa Marianny – 24-letniej t∏umaczki: Jestem sama, poniewa˝ jest mi bardzo trudno wyraziç swoje zainteresowanie jakimÊ m´˝czyznà. Wiem, ˝e zachowuj´ si´ dziecinnie, ale
kiedy ktoÊ mi si´ podoba, to zaczynam udawaç, ˝e jest odwrotnie. Partnerzy si´ zniech´cajà i uwa˝ajà, ˝e ich odrzucam, a ja po prostu
nie potrafi´ powiedzieç „ty te˝ mi si´ podobasz”. Jest mi z tym êle, ale nie wiem, jak mog∏abym to zmieniç.
Zazwyczaj ukrywanie uczuç wià˝e si´ ze sposobem, w jaki byliÊmy wychowywani. JeÊli w naszym domu panowa∏y zasady dobrej, otwartej
komunikacji, nie powinniÊmy mieç z nià wi´kszych k∏opotów. JesteÊmy bowiem przyzwyczajeni do uzewn´trzniania naszych myÊli i stanów
emocjonalnych, a tak˝e przyjmowania takich
przekazów od innych osób.

Gdy jednak wyrastaliÊmy, s∏yszàc w kó∏ko „nie
p∏acz”, „nie z∏oÊç si´”, „co ci´ tak Êmieszy?”,
a pochwa∏y uwa˝ane by∏y za rzecz zb´dnà, to
i my przestajemy okazywaç nasze odczucia.
W pewnym momencie otwarte mówienie o tym,
co czujemy, staje si´ dla nas trudne.
Swobodna komunikacja ma tak˝e zwiàzek
z samoocenà, pisa∏am o tym wiele razy na ∏amach naszej gazety.

JeÊli jesteÊ ju˝ w relacji i czujesz, ˝e Twój
partner nie wie, jak bardzo Ci na nim zale˝y:
1. Pytaj o to, co on/ona czuje w zwiàzku z sytuacjami, które wydarzajà si´ w jej/jego ˝yciu.
Np. „jak radzisz sobie z nowym zadaniem
w pracy”, „czy nie jesteÊ zm´czony?” itp. Troska o czyjeÊ samopoczucie to pi´kny prezent.
2. Mo˝esz tak˝e od czasu do czasu obdarowaç
jà/jego bez okazji jakimÊ drobiazgiem, mówiàc: „wiesz, zobaczy∏em to na wystawie
i pomyÊla∏em, ˝e Ci si´ spodoba”.
3. Wyra˝aj wdzi´cznoÊç. Od czasu do czasu po prostu powiedz, ˝e cieszysz si´, ˝e jesteÊcie razem,
˝e doceniasz jej/jego obecnoÊç w swoim ˝yciu.

Jak wi´c wyra˝aç dobre uczucia
od Êwi´ta i na co dzieƒ?
Gdy chcesz zdradziç, ˝e si´ nià/nim interesujesz, nie musisz od razu wyznawaç swoich uczuç.
To mo˝e okazaç si´ nawet nieco onieÊmielajàce
dla drugiej strony. Co mo˝esz zrobiç?
1. Interesuj si´ jej/jego sprawami.
Gdy rzucisz „co s∏ychaç?”, nie zadowalaj si´
odpowiedzià „wszystko ok” – zapytaj o samopoczucie, a jeÊli wiesz, ˝e osoba, z którà rozmawiasz, ma jakieÊ problemy lub wa˝ne sprawy, nawià˝ do nich i naprawd´ s∏uchaj.
2. Oferuj pomoc
Po prostu spytaj: „Czy mog´ zrobiç coÊ, aby ci pomóc?” lub te˝ zaproponuj jakàÊ konkretnà rzecz.
3. Wyra˝aj pozytywne emocje zwiàzane
z tym, ˝e jà/jego widzisz: „Jak mi∏o Ci´ znów
zobaczyç!”, „To wspaniale, ˝e Ci´ spotka∏em”.
4. Rób mi∏e uwagi: „Âwietnie Ci w tym kolorze”, „Dobrze wyglàdasz”, „Wspaniale si´ Ciebie s∏ucha”, „Opowiadasz ciekawe rzeczy” itp.

4. S∏uchaj ze zrozumieniem. Kiedy on, ona opowiada Ci o czymÊ, nie testuj swojej podzielnoÊci uwagi, czytajàc jednoczeÊnie gazet´ lub
oglàdajàc TV. PoÊwi´ç kilka chwil, koncentrujàc si´ wy∏àcznie na tym, co s∏yszysz.
5. Zrób coÊ w domu z w∏asnej inicjatywy. Napraw coÊ, co si´ zepsu∏o, posprzàtaj i kup
kwiaty do wazonu, ugotuj jej/jego ulubionà
potraw´ albo upiecz pyszne ciasto.
6. Napisz mi∏y liÊcik i przypnij magnesem na lodówce albo wyÊlij czu∏ego sms-a.
7. Zrób mi∏à niespodziank´, zaaran˝uj coÊ, czego
Twój partner si´ nie spodziewa, a wiesz, ˝e
ma na to wielkà ochot´ – weekend w spa, bilety na wa˝ny mecz itp.
To tylko kilka propozycji. Z pewnoÊcià dopiszecie w∏asne.
˚ycz´ Wam mi∏ych chwil z partnerem.
Joanna Godecka

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
WARSZTATY NADWIÂLA¡SKIEGO
UNIWERSYTETU DZIECI¢CEGO
12 paêdziernika odby∏y si´ kolejne warsztaty
przyrodnicze. Spotkanie „Czy serce chomika bije
tak samo jak twoje?” prowadzi∏a Katarzyna Kacprzak-Kamiƒska – weterynarz. W ciekawy sposób
opowiedzia∏a o swojej pracy i pacjentach, którzy
wraz z nià przybyli na spotkanie. By∏y to: dwa
urocze szczury oraz niezwykle cierpliwy kot. Dzieci, pos∏ugujàc si´ prawdziwym stetoskopem, mo-

g∏y wys∏uchaç bicie serca gryzoni i kota, a nast´pnie porówna∏y je z biciem w∏asnego serca. W ten
sposób dowiedzia∏y si´, ˝e im mniejsze zwierzàtko, tym jego serce bije szybciej. Druga cz´Êç spotkania by∏a nie mniej ekscytujàca. Uczestnicy spotkania podzieleni na zespo∏y prowadzili operacje,
tym razem ju˝ u˝ywajàc pluszowych zwierzàt.
Wyposa˝eni w stroje, ig∏y i nici chirurgiczne, przystàpili do szycia skomplikowanych ran. Zadanie
to by∏o du˝ym wyzwaniem, jednak mali chirurdzy
pod okiem doÊwiadczonej pani weterynarz Êwietnie sobie z nim poradzili. Zaj´cia odby∏y si´ w sali Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Zapraszamy dzieci
na kolejne zaj´cia, które odb´dà si´ 9 i 23 listopada. Pierwsze warsztaty, pod tytu∏em Jak naprawiç *homo sapiens*?, b´dà poÊwi´cone fizjologii i leczeniu cz∏owieka, a nast´pne, Jak zrobiç dobrà atmosfer´? – powietrzu. Szczegó∏owe
informacje i zapisy na www.naud.edu.pl.

Wystawa poplenerowa
„Êladami Canaletta”
Relacja uczestniczek – Julii Biwan
i Saskii van den Bercken
Na prze∏omie czerwca i lipca, w pierwszym tygodniu wakacji, odby∏ si´ plener malarski dla m∏odzie˝y. Pod kierunkiem malarki, pani Gra˝yny Bany, jako grupa m∏odych artystów, mog∏yÊmy bli˝ej

WARTO ZOBACZYå

Warsaw Photo Days 2015
Od 20 listopada do 15 grudnia 2015 roku w Galerii obok ZPAF, pl. Zamkowy 8,
mo˝na b´dzie oglàdaç zdj´cia trzeciej
edycji festiwalu Warsaw Photo Days. Te-
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poznaç dzie∏a w∏oskiego malarza i rozwinàç swój
talent artystyczny. Pierwszy dzieƒ by∏ deszczowy.
WykorzystaliÊmy go, aby obejrzeç wystaw´ malarstwa Canaletta w Zamku Królewskim i pos∏uchaç koncertu barokowej muzyki w koÊciele Êw.
Anny. Po po∏udniu rozpocz´liÊmy prace nad panoramà Starego Miasta od strony Pragi. Drugiego
dnia w pocie czo∏a pracowaliÊmy nad obrazami.
Mimo strasznego upa∏u wi´kszoÊci z nas uda∏o si´
ukoƒczyç obrazy. Trzeci i czwarty dzieƒ sp´dziliÊmy w Wilanowie, gdzie ka˝dy móg∏ wybraç
obiekt, który chcia∏ namalowaç. Z powodu wysokiej temperatury powietrza robiliÊmy cz´ste przerwy, dzi´ki którym mogliÊmy si´ lepiej poznaç
i mi∏o sp´dziç czas. Piàtego dnia zostaliÊmy w Weso∏ej. Naszym zadaniem by∏o wykonanie o∏ówkiem lub w´glem studium modela z wiolonczelà.
By∏o to mi∏e zaj´cie, poniewa˝ siedzieliÊmy w cieniu, popijaliÊmy ch∏odnà wod´ z mi´tà, modelka
wyglàda∏a uroczo i panowa∏a bardzo mi∏a atmosfera. W ostatni dzieƒ malowaliÊmy koÊció∏ Êw.
Kazimierza na Nowym MieÊcie. W trakcie pracy
mogliÊmy wys∏uchaç ciekawych historii opowiadanych przez miejscowego przewodnika. Tak sp´dziliÊmy ostatnie chwile we wspólnym gronie.

Bardzo cieszymy si´, ˝e bra∏yÊmy udzia∏ w tak
cudownym przedsi´wzi´ciu. Mia∏yÊmy okazj´,
by lepiej przyjrzeç si´ zabytkom Warszawy oraz
rozwinàç swoje mo˝liwoÊci malarskie. Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku te˝ zostanie zorganizowany taki plener.
Warto dodaç, ˝e projekt zosta∏ wymyÊlony
i zrealizowany przez Gra˝yn´ Bany, a wspó∏finansowany by∏ ze Êrodków Stowarzyszenia Sàsiedzi
dla Weso∏ej oraz Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Gdy te chwile przemin´∏y, mogliÊmy jeszcze
do nich wróciç, oglàdajàc wystaw´ stworzonà
z naszych prac w Bibliotece Publicznej w Weso∏ej w dniach 6–23 paêdziernika.

matem tegorocznej edycji jest TESTOSTERON. W warszawskich galeriach zaprezentowanych zostanie osiem wystaw
indywidualnych wy∏onionych w drodze
zorganizowanego w ramach festiwalu
otwartego konkursu, skierowanego do artystów sztuk wizualnych.
Festiwal fotografii Warsaw Photo Days
powsta∏ w 2013 r. z inicjatywy OW ZPAF,

„Ob∏awa Augustowska”
– spotkanie z Teresà Kaczorowskà
13 paêdziernika w Bibliotece odby∏o si´
pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu
„Otwarte Lekcje Historii”. GoÊciem by∏a Teresa
Kaczorowska, dr nauk humanistycznych, autorka
ksià˝ki „Ob∏awa Augustowska”.

W lipcu min´∏a 70 rocznica tragicznych wydarzeƒ, które rozegra∏y si´ na ziemi augustowskiej.
W 1945 roku wojska sowieckie (NKWD, SMIERSZ)
wspomagane przez UB, MO oraz dwa oddzia∏y
specjalne 1 Praskiego Pu∏ku Piechoty z rozkazu
Stalina uj´∏y ponad 7000 osób – wi´kszoÊç z nich
w ró˝ny sposób by∏a zwiàzana z podziemiem niepodleg∏oÊciowym. Wiele z nich wróci∏o do domu
po przes∏uchaniach, pozosta∏e zosta∏y zamordowane. Liczba ofiar nie jest dok∏adnie znana, mówi
si´ o 575, 592 lub nawet ok. 2000 osób. Bliscy
ofiar Ob∏awy przez wiele lat walczyli o to, aby
prawda o tym wydarzeniu ujrza∏a Êwiat∏o dzienne.
Przez lata PRL-u bowiem nikt nie móg∏ oficjalnie
wspominaç o tamtych czasach. By∏ to temat zakazany. Jak trudne to by∏o, wiedzà tylko Êwiadkowie
tych tragicznych wydarzeƒ. To w∏aÊnie oni sà bohaterami ksià˝ki Teresy Kaczorowskiej. Z nimi autorka przeprowadzi∏a rozmowy. Na bazie ich relacji stworzy∏a ksià˝k´ „Ob∏awa Augustowska”. Pani
Kaczorowska opowiedzia∏a o ludziach, z którymi
si´ spotka∏a, przywo∏a∏a ich wspomnienia, przybli˝y∏a sylwetki bliskich, którzy zgin´li w trakcie Ob∏awy. Wszystkie historie by∏y niezwykle przejmujàce. Jednak najbardziej tragiczne jest to, ˝e pomimo wielu wysi∏ków w∏o˝onych w poszukiwania
miejsc, gdzie mogà spoczywaç szczàtki ofiar, do
tej pory nie uda∏o si´ ich odnaleêç. Na zakoƒczenie wys∏uchaliÊmy pieÊni barda Grzegorza Kucharzewskiego „To by∏ lipiec” poÊwi´conej 20-letniej
wówczas Zycie Kucharzewskiej i pozosta∏ym ofiarom Ob∏awy Augustowskiej. Po spotkaniu wywiàza∏a si´ ˝ywa dyskusja z Autorkà. Mo˝na by∏o tak˝e kupiç ksià˝k´ i otrzymaç autograf, a przy okazji
porozmawiaç z naszym GoÊciem. Ksià˝ka jest dost´pna w zbiorach Biblioteki G∏ównej.

b´dàcego jednoczeÊnie organizatorem festiwalu. Festiwal jest zaplanowany jako
miejsce spotkaƒ i prezentacji ró˝norodnych form
fotografii, zarówno z perspektywy historycznej, jak
i dzia∏aƒ wspó∏czesnych.
Maria Surawska
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Kika Szaszkiewiczowa by∏a legendà ju˝ za
˝ycia. Królowa∏a w Piwnicy pod Baranami,
s∏awi∏ jà „Przekrój”. Âpiewa∏a, malowa∏a,
skandalizowa∏a. Zna∏ jà ca∏y Kraków. Gdy
zacz´∏a pisaç bloga, majàc lat 95, pozna∏a jà
ca∏a Polska. DziÊ za sprawà jej wydanych
w∏aÊnie wspomnieƒ „Moje pierwsze sto lat”,
poznaç jà mo˝e Warszawa. W ksià˝ce tej
znajdà si´ kolorowe reprodukcje obrazów
autorki. Zapraszamy na promocj´ ksià˝ki
Kiki dnia 27 listopada, w piàtek, o godzinie
18.00 w Domu Towarowym Braci Jab∏kowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Drugiej takiej okazji szybko
nie b´dzie! W trakcie spotkania filmy i inne atrakcje.
Jan Strza∏ka

Kàcik seniora
Obywatelski
Parlament
Seniorów
1 paêdziernika w Sejmie RP odby∏o si´ inauguracyjne posiedzenie
Parlamentu Seniorów.
Otwarcia
dokona∏a
marsza∏ek sejmu pani
Ma∏gorzata Kidawa-B∏oƒska. Prezes Rady
Ministrów pani Ewa Kopacz podkreÊli∏a
wag´ uchwalonej 11.09 br. ustawy o osobach starszych. Dotyczy ona m.in. dofinansowania domów dziennego pobytu
(40 mln z∏) oraz Uniwersytetów Trzeciego
Wieku (20 mln z∏). W tegorocznym OPS
wzi´li udzia∏ delegaci b´dàcy przedstawi-

• K O N K U R S •
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mamy konkurs, w którym mo˝na wygraç ksià˝k´ „Moje pierwsze sto lat” autorstwa Ireny Kiki Szaszkiewicz. Wystarczy poprawnie odpowiedzieç na dwa
pytania: W którym roku powsta∏a Piwnica pod Baranami? oraz
Jak nazywa∏ si´ komiks, którego bohaterkà by∏a Kika? SpoÊród
poprawnych odpowiedzi wylosujemy zwyci´zc´. Odpowiedzi nale˝y przesy∏aç mailem na adres: info@wiadomoscisasiedzkie.pl lub
pocztà tradycyjnà na adres redakcji: ul. Zwyci´zców 20 lok. 2, 03-938
Warszawa, z dopiskiem „konkurs, WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a”
do 23 listopada (decyduje data nap∏yni´cia listu do redakcji).
UWAGA: maile i listy bez pe∏nego dopisku nie b´dà bra∏y udzia∏u
w konkursie! Nale˝y tak˝e podaç swój nr telefonu, poniewa˝ ze zwyci´zcami b´dziemy kontaktowaç si´ telefonicznie.
Redakcja

cielami Êrodowisk UTW, Polskiego Zwiàzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz
gminnych rad seniorów. Uczestnicy podkreÊlali koniecznoÊç uwzgl´dniania problematyki senioralnej w polityce gospodarczej, spo∏ecznej i regionalnej. Wa˝ne
jest aktywizowanie osób starszych, stwarzanie im miejsc pracy, podnoszenie szans
na godziwà i godnà staroÊç, rozwój opieki
zdrowotnej.
Patronat merytoryczny objà∏, znany nam
ze spotkaƒ w UTW Weso∏a, przewodniczàcy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
pose∏ Micha∏ Szczerba. W wyniku g∏osowania delegatów, z zachowaniem sejmowej
procedury, przewodniczàcà OPS zosta∏a
Krystyna Lewkowicz – koordynator Porozumienia UTW, prezes UTW SGH w Warszawie. Nasz UTW reprezentowa∏y w Sejmie: wiceprzewodniczàca Maria Surawska
oraz piszàca te s∏owa.

Podczas wspólnego obiadu delegaci z ca∏ego kraju ˝ywo dyskutowali o celach, potrzebach, problemach, ale i o radoÊciach
dotyczàcych osób starszych.

Inauguracja roku akademickiego
UTW Weso∏a
W inauguracji roku akademickiego 2015/
/2016 uczestniczyli zacni goÊcie: pos∏anka
Ligia Krajewska, pose∏ Micha∏ Szczerba,
koordynator Porozumienia UTW Krystyna
Lewkowicz, burmistrz Marian Mahor, oraz
studenci UTW Weso∏a. Nowym s∏uchaczom
uroczyÊcie zosta∏y wr´czone legitymacje.
fot. J.Jagielski

Moje pierwsze sto lat
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Wielkà ucztà duchowà by∏ koncert mieszkanki naszej dzielnicy dr Ma∏gorzaty Kubali. Artystka jest absolwentkà Wydzia∏u Wokalnego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, obdarzonà niezwyk∏ym
sopranem koloraturowym. Opowiedzia∏a
treÊç hiszpaƒskich pieÊni, które wykona∏a,
i skutecznie zach´ci∏a do wspólnego Êpiewania refrenu jednej z nich. To by∏ koncert
na wysokim poziomie artystycznym. Potem
jak zwykle wspólne spotkanie przy ma∏ym
„co nieco” i „d∏ugie Polaków rozmowy”.
Gra˝yna Weber
Nr 174 / Listopad 2015
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Pozytywna energia w naszym ˝yciu – Dzieƒ Seniora!
Dane statystyczne donoszà, ˝e w Polsce
˝yje ponad 6 mln osób powy˝ej 65 roku ˝ycia, a za dziesi´ç lat b´dzie o 2 mln wi´cej.
Musimy robiç wszystko, by zapewniç starszym maksimum aktywnoÊci spo∏ecznej
i wsparcia. Nawet jeÊli ludzie starsi majà
rodziny, to dystans mi´dzypokoleniowy
jest wi´kszy ni˝ kiedyÊ. Stàd poczucie
pustki i potrzeba towarzystwa ludzi w swoim wieku. W starszych ludziach narasta
wra˝enie izolacji. Sà tak˝e obiektywne
czynniki jak: wdowieƒstwo, brak dzieci,
które mieszkajà z dala, a cz´sto na sta∏e
wyjecha∏y zagranic´. Z powodu poczucia
osamotnienia pogarsza si´ ich samoocena,
a wraz z nià ogólne samopoczucie.
Ludzie starsi chcà byç aktywni. Energii
im cz´sto nie brakuje. Jednym z dowodów
na to jest udzia∏ w akcji na rzecz lokalnej
spo∏ecznoÊci w Weso∏ej, jakà by∏ Dzieƒ
Seniora.
Inicjatorkà i organizatorkà tej pi´knej
uroczystoÊci pokolenia „trzeciego wieku”
by∏a Pani Prezes PKPS Helena Kaêmierczak przy wspó∏udziale aktywnych, zaanga˝owanych seniorek z Klubu PKPS.
Dzi´ki uprzejmoÊci i goÊcinnoÊci Pana
Dyrektora Domu Kultury Edwarda Kalisza spotkanie ponadstuosobowej grupy seniorek odby∏o si´ w Domu Kultury w Weso∏ej, w pi´knie odnowionym gmachu,
w dniu 10 paêdziernika 2015 r.
Prezes PKPS Helena Kaêmierczak powita∏a serdecznie zaproszonych goÊci
i wszystkich seniorów. WÊród goÊci byli:

Pan Senator Marek Borowski, Pan Burmistrz Edward K∏os, który zawsze uczestniczy w uroczystoÊciach seniorów, Ksiàdz
Proboszcz Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej – Mariusz T∏okiƒski i Dyrektor
Domu Kultury – Edward Kalisz. Po powitaniu Pani Helena ˝yczy∏a wszystkim zdrowia, radosnych dni, ˝yczliwoÊci od najbli˝szych, przyjació∏ i znajomych.
Pan Senator Marek Borowski wszystkim
seniorom, którzy lata najwi´kszej aktywnoÊci majà ju˝ za sobà – ˝yczy∏ dobrego
zdrowia, spokoju, opieki i rozwa˝nej troski rodziny i paƒstwa. Powiedzia∏ równie˝,
˝e najwi´kszy podziw i uznanie ma dla ludzi, którzy b´dàc w stanie spoczynku, zajmujà si´ nie tylko swoimi sprawami, ale
te˝ problemami innych i robià to z wielkim
zaanga˝owaniem.
Pan Burmistrz Edward K∏os ˝yczy∏
wszystkim seniorom szcz´Êcia w ˝yciu, aby
ich problemy zdrowotne i socjalne by∏y zauwa˝ane i rozwiàzywane na czas – zgodnie
z potrzebami.
Ksiàdz Mariusz – Proboszcz Parafii
– wszystkim seniorom ˝yczy∏ prze˝ywania
radoÊci ze wspólnych spotkaƒ. PodkreÊli∏
znaczenie i wspieranie organizowanych
spotkaƒ z dzieçmi i m∏odzie˝à. W nast´pnym dniu, tj. 11.10.2015 r., odprawi∏,
w asyÊcie seniorek, uroczystà Msz´ Êw.
w koÊciele parafialnym w intencji seniorów, proszàc Boga o zdrowie i pomyÊlnoÊç
dla wszystkich, oraz udzieli∏ nam B∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego na dalsze lata ˝ycia.

[*] Pami´ci ofiar cyberprzemocy [*]
Równo rok temu pod wp∏ywem coraz cz´Êciej
obserwowanych niew∏aÊciwych zachowaƒ
w sieci Internet rozpocz´liÊmy projekt majàcy
w swym za∏o˝eniu s∏u˝yç wszystkim tym, którzy
chcà chroniç siebie i swoich bliskich przed rosnàcà w sieci cyberprzest´pczoÊcià i cyberprzemocà. Wystarczy przejrzeç pierwszà lepszà gazet´ czy portal internetowy, a w mig dowiemy
si´, ˝e ktoÊ pad∏ ofiarà oszustwa internetowego,
z jakiejÊ organizacji wyciek∏y dane osobowe czy
dane dotyczàce kart kredytowych, a z internetowego konta bankowego komuÊ znikn´∏y pieniàdze. Przyk∏ady nadu˝yç i przest´pstw internetowych mo˝na mno˝yç.
Niestety, problem cyberprzemocy i cyberprzest´pczoÊci w Polsce jest wcià˝ bagatelizowany,
g∏ównie z uwagi na ma∏à ÊwiadomoÊç spo∏ecznà
i brak refleksji, ˝e za tymi wszystkimi przypadkami stojà ˝ywi ludzie i ich prawdziwe emocje. Ten
komu kiedykolwiek okradziono dom, wie, jak
trudno jest wróciç do niego ponownie, jak ci´˝ka bywa pierwsza noc w nim po w∏amaniu.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Czara goryczy przela∏a nam si´ w chwili, kiedy us∏yszeliÊmy o pierwszej w Polsce ofierze cyberprzemocy – 14-letniej Ani z Gdaƒska, która
pope∏ni∏a samobójstwo po tym, jak jej koledzy
na oczach klasy rozebrali jà, nagrali ca∏e zdarzenie telefonem komórkowym, a nast´pnie udost´pnili materia∏ w Internecie. Wtedy doszliÊmy
do wniosku, ˝e cyberprzemoc nie jest wy∏àcznie
wirtualna. Cyberprzemoc naprawd´ boli.
Dlatego przy okazji kolejnej, smutnej niestety
rocznicy tego wydarzenia wszystkim tym, którzy

Dyr. Edward Kalisz po rodzinnemu powita∏ serdecznie wszystkich na Dniu Seniora,
˝yczàc zdrowia i weso∏o sp´dzonej uroczystoÊci. Wszystkim seniorkom panowie wr´czyli pi´kne kwiaty, a jubilatkom obchodzàcym urodziny – kwiaty i skromne upominki.
W dalszej cz´Êci odby∏ si´ koncert okolicznoÊciowy pod nazwà: „Niech to zostanie mi´dzy nami”, w którym wykorzystano
teksty Mariana Hemara. By∏y to m.in.: „Ty
na zawsze w sercu mym”, „To ta pierwsza
mi∏oÊç”, „˚ebyÊ ty wiedzia∏a”, „Taka s∏odka dziewczyna jak ty” i wiele innych.
W programie wystàpili: Pani Ewa Makomaska, Pan Wojciech Machnicki. Kier.
muzyczny Zbigniew Rymarz.
Po pi´knym koncercie, nagrodzonym d∏ugimi brawami i kwiatami dla artystów, wszyscy zostali zaproszeni na s∏odki pocz´stunek
przy suto zastawionych sto∏ach. Uczestniczàcy w tym wyjàtkowym spotkaniu podziwiali koncert pe∏en humoru i zachwycali si´
smakowitymi ciastami, przygotowanymi
przez uczestniczki Klubu Seniora.
Dzi´kujemy Pani Prezes PKPS Helenie
Kaêmierczak, wspó∏organizatorkom jej
Klubu oraz Urz´dowi Dzielnicy za t´ pi´knà uroczystoÊç. A˝ trudno by∏o si´ rozstaç!
RadoÊç i prze˝ywanie pi´knych chwil
– to w∏aÊnie na∏adowywanie nas energià,
zapominanie o bólu i troskach dnia codziennego. Oby takich dni by∏o jak najwi´cej w naszym ˝yciu!
Opracowa∏y:
Krystyna Bilbin, Maria Dzi´cio∏

doÊwiadczyli lub byli Êwiadkami podobnych
zdarzeƒ, oraz tym, którzy nie godzà si´ z takà
cyberagresjà, chcà podnieÊç i szerzyç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà dotyczàcà cyberprzemocy, dedykujemy naszà kampani´ spo∏ecznà. Mo˝ecie
obejrzeç jà w serwisie YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=KoD9ibW-Wcc lub bezpoÊrednio na stronie Fundacji
www.cyberetyka.pl, klikajàc w zak∏adk´ „kampania cyberprzemoc”.
Wszystkich zainteresowanych zach´camy do
wspó∏pracy oraz do finansowego wsparcia Fundacji, co pozwoli na kontynuowanie przez nas misji
edukacyjnej dotyczàcej bezpiecznego korzystania
z nowych technologii.
Adrian Pupek,
Aleksander Zawada,
Maciej Che∏miƒski
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940, REGON 360729498
tel: +48 864 441 380, e-mail:
cyberetyka@gmail.com, www.cyberetyka.pl

21

WESO¸A

Uczniowie Bu∏haka w rolach nauczycieli
Choç to nie karnawa∏, Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 w Warszawie-Weso∏ej na jeden dzieƒ stan´∏a na g∏owie.
14 paêdziernika nauczyciele pozamieniali si´ miejscami z uczniami, którzy na jeden dzieƒ odwa˝yli si´ przejàç ich obowiàzki. W ten sposób podopieczni Bu∏haka uczcili Dzieƒ Nauczyciela.
Wszystko zacz´∏o si´ z samego rana,
kiedy og∏oszono nowy plan lekcji i podzia∏ klas. Miejsce j´zyka polskiego,
matematyki czy przyrody zastàpi∏y bardziej kreatywne zaj´cia prowadzone
przez uczniów. Nauczyciele zaj´li miejsca w ∏awkach, wÊród dzieci niezaanga˝owanych w prowadzenie lekcji, aby podczas
kilku kolejnych godzin popatrzeç na szko∏´
oczami uczniów. Niema∏à frajd´ mieli Êwie˝o
upieczeni pedagodzy. Wyk∏adali rysowanie karykatur nauczycieli na tablicy i naÊladowanie
ich charakterystycznych gestów, min i sposobu
chodzenia. Du˝o radoÊci sprawi∏o wszystkim

rozpoznawanie pracowników szko∏y po ich
zdj´ciach z dzieciƒstwa, skrz´tnie zbieranych
przez samorzàd uczniowski. Nie zabrak∏o prezentacji na temat systemów edukacji w innych
krajach, np. Francji, Anglii czy Japonii. Dziewczynki z 5B przygotowa∏y warsztaty z podpowiadania, polegajàce na czytaniu z ruchu warg.

6B natomiast raczy∏a swoich nauczycieli robionymi podczas przerwy Êniadaniowej naleÊnikami z nutellà, d˝emem i mas∏em orzechowym.
Mo˝na by∏o tak˝e sprawdziç si´ w grach planszowych i zawodach unihokeja. Na zakoƒczenie
grono pedagogiczne zosta∏o poddane testowi
z praw dziecka. Ca∏e szcz´Êcie wi´kszoÊç zda∏a
ten sprawdzian bardzo dobrze.
Dzieƒ Nauczyciela wype∏ni∏a doskona∏a zabawa, która przy okazji uczy∏a wzajemnego szacunku i zgodnego wspó∏dzia∏ania. Nauczyciele mieli
okazj´ przekonaç si´, jak ich prac´ postrzegajà
uczniowie. Przypomnieli sobie, co to znaczy byç
sprawdzanym i ocenianym. Zobaczyli, czasami
w krzywym zwierciadle, jak odbierajà ich podopieczni. Uczniowie mieli szans´ stanàç po drugiej stronie. Niektórzy przekonali si´, o czym nie
wstydzili si´ póêniej mówiç, ˝e panowanie nad
grupà, prowadzenie lekcji i ocenianie nie sà wcale takie ∏atwe i ˝e podziwiajà swoich nauczycieli.
Piotr Szostak

Ortograficzny szlak 7 inteligencji
W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia
ÂwiadomoÊci Dysleksji uczniowie Zespo∏u Szkó∏
nr 94: Angelika Szor, Mateusz Kopeç, Julia Orska
i Dominika Sakowicz brali udzia∏ w Grze Terenowej ulicami Starego Miasta pod has∏em „Ortograficzny szlak 7 inteligencji”. Gra by∏a przeznaczona dla uczniów, którzy zmagajà si´ z dysleksjà rozwojowà. Celem gry by∏a mo˝liwoÊç
prze˝ycia przygody i dobra zabawa, w ramach
której uczniowie rozwijali ró˝ne rodzaje inteligencji, doskonalili funkcje percepcyjno-motoryczne, których zaburzenia le˝à u pod∏o˝a dysleksji, aktywnie poznawali regu∏y polskiej pisowni, rozwijali umiej´tnoÊci wspó∏pracy w grupie
oraz sposoby radzenia sobie ze swoimi trudnoÊciami. Wa˝nym celem by∏o równie˝ rozwijanie

orientacji przestrzennej i umiej´tnoÊci komunikowania si´ z innymi, a w razie k∏opotów, zwracania si´ do innych po pomoc.
Opiekunowie uwa˝nie czuwali jedynie nad
bezpieczeƒstwem dzieci, nie podpowiadali, dokàd pójÊç i któr´dy. Uczniowie sami poszukiwali
rozwiàzaƒ, które pozwoli∏y im dotrzeç do punktów kontrolnych. Zadania w poszczególnych
punktach rozwija∏y ró˝ne rodzaje inteligencji:
s∏ownà, wizualno-przestrzennà, matematyczno-logicznà, muzycznà, kinestetyczno-ruchowà, interpersonalnà, intrapersonalnà. By∏o te˝ stanowisko dodatkowe z udzia∏em certyfikowanego psa.
Nale˝a∏o odnaleêç punkty (stanowiska) ukryte
w ró˝nych miejscach Starego Miasta, np. przy pomniku Ma∏ego Powstaƒca, w parku, za kolumnà
REKL AMA

Zygmunta czy przy podziemnych schodach ruchomych. Wszystko to wÊród ruchu ulicznego, wielu
turystów i przechodniów. Uwierzcie, wcale to nie
by∏o takie ∏atwe, jak by si´ mog∏o wydawaç.
Nasza szko∏a prezentowa∏a stanowisko „inteligencja kinestetyczno-ruchowa”. Organizator,
WCIES we wspó∏pracy ze szko∏ami uczestniczàcymi w III edycji
programu „Szko∏a Przyjazna
Uczniom z Dysleksjà”, zaopatrzy∏
grupy szkolne w mapki Starego
Miasta i... zacz´∏a si´ przygoda.
Mimo zimna i wiatru nasza
czwórka Êwietnie sobie radzi∏a.
Zapa∏ by∏ taki, ˝e ledwo za nimi
mo˝na by∏o zdà˝yç. Choç wyeliminowana by∏a rywalizacja, oni
parli do przodu, nieêle odczytujàc plan Starego Miasta. Prym
wiod∏a spostrzegawcza i bardzo
zaanga˝owana Angelika Szor.
Nasi uczniowie zaliczyli wszystkie stanowiska. Choç zm´czeni
i zzi´bni´ci, z pe∏nà satysfakcjà
odbierali dyplomy.
Barbara ˚bikowska
terapeuta
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SAS w SP nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e od kwietnia 2015 r.
nasza szko∏a jest uczestnikiem programu SAS
„Szko∏y Aktywne w Spo∏ecznoÊci”, którego celem
jest upowszechnianie idei
i rozwój placówek promujàcych partnerstwo mi´dzy szko∏à
a spo∏ecznoÊcià lokalnà.
Tym samym staliÊmy si´ uczestnikami mi´dzynarodowego programu Community School
„Szko∏a jako centrum rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej” realizowanego od 2003 r. przez wiele
organizacji i instytucji z 12 krajów Europy i Azji.
W Polsce realizatorem programu jest Federacja
Inicjatyw OÊwiatowych.
W tej chwili przygotowujemy si´ jako spo∏ecznoÊç szkolna do wdra˝ania Mi´dzynarodowych
Standardów Szkó∏ Aktywnych w Spo∏ecznoÊci.
Jednym z pierwszych elementów naszych dzia∏aƒ jest wspólne dokonanie oceny pracy szko∏y
podczas spotkania z przedstawicielami ró˝nych

grup spo∏ecznoÊci szkolnej oraz instytucji wspó∏pracujàcych z naszà szko∏à.
W zorganizowanym 7 i 8 paêdziernika dwudniowym spotkaniu wzi´li udzia∏: dyrektor szko∏y Pawe∏ Krajewski oraz przedstawiciele nauczycieli: Monika D´bicka, Marzena Delak, Joanna
Budyƒska i Marta G∏odek, uczniowie: Emilia
G∏ówka, Inga Maros, Oliwia Czapla, Kacper Popis, rodzice: Wioletta Murawska, Magdalena
Wróblewska, Edyta Go∏aszewska oraz przedstawiciele organizacji wspó∏pracujàcych z naszà
szko∏à: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Skibniewska-Kwiatkowska oraz
psycholog Dorota Zientak, dyrektor Placówki
Rodzinnej Monika Kosmowska. Spotkanie poprowadzi∏a Katarzyna Szczepkowska, facylitator
projektu.
Celem spotkania by∏o uzyskanie informacji od
zaproszonych goÊci o tym, jak widzà naszà szko∏´. Pomog∏o to w zaplanowaniu dzia∏aƒ ulepszajàcych prac´ szko∏y.
Ka˝da Szko∏a Aktywna w Spo∏ecznoÊci rozwija
si´ na swój sposób, poniewa˝ szko∏a to orga-

niczna struktura, kszta∏towana przez entuzjazm
pracujàcych w niej ludzi, ich wizj´ przywództwa,
zaanga˝owanie rodziców oraz potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnej. Wiemy, ˝e dzi´ki wspó∏pracy ró˝nych grup skupionych w szkole i wokó∏ niej jesteÊmy w stanie osiàgnàç nasze wspólne cele.
Marzena Delak
Monika D´bicka

A czasem potrzeba niewiele. Cz´sto pomóc mo˝e chocia˝by wykonanie telefonu, przykrycie, rozmowa, podtrzymanie na duchu...
W poniedzia∏ek 12 paêdziernika 2015 r.
mieliÊmy okazj´ pokazaç lekcj´ o bezpieczeƒstwie przed kamerami Programu 2 TVP,
w „Pytaniu na Êniadanie” (emisja programu
16 paêdziernika: http://pytanienasniadanie.tvp.pl/
22209462/jak-nauczyc-dzieci-odpowiednio-reagowac-w-sytuacjach-zagrozenia). Dzi´kujemy
TVP 2 za odwiedzenie naszej szko∏y. By∏a to doskona∏a okazja, aby „podpatrzeç” prac´ operatorów kamer, realizatora dêwi´ku, realizatorów
Êwiat∏a, wiza˝ystki, re˝ysera programu – czyli
poznaç telewizj´ od kuchni.

SP 173 goÊci∏a „Pytanie na Êniadanie”
O bezpieczeƒstwie w szkole
rozmawiajà wszyscy, ale jak rozmawiaç z dzieçmi, aby nauczyç
je bezpiecznego zachowania?
Nauczyciele SP 173 lekcje
z uczniami na temat bezpieczeƒstwa organizujà cz´sto. Po co?
Aby nasze dzieci umia∏y bezpiecznie poruszaç si´ po chodniku i jezdni, aby umia∏y wezwaç
pomoc, udzieliç pomocy innym,
prawid∏owo zareagowaç, gdy
widzà wypadek, sà Êwiadkami
niecodziennej sytuacji czy sà same w domu...
Szko∏a prowadzi wiele programów dotyczàcych
bezpieczeƒstwa dzieci. Nasi uczniowie ch´tnie
uczestniczà w lekcjach, które uczà i przygotowujà

ich do trudnych sytuacji. Ale najwa˝niejsze, ˝e staramy si´ przekazaç dzieciom, ˝e warto i trzeba pomagaç, aby nie by∏y nieczu∏e, aby nie przesz∏y
oboj´tnie obok kogoÊ, kto pomocy potrzebuje.

Lucyna Kryszyƒska,
Monika Rakowiecka,
Urszula Orzechowska-Brzozowska

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Osiemnastu Sherlocków z Bu∏haka
Sherlock Holmes, bohater powieÊci
i opowiadaƒ detektywistycznych A. C.
Doyle’a, a wspó∏czeÊnie tak˝e gier komputerowych i filmów, to wspania∏y detektyw wykorzystujàcy podczas rozwiàzywania zagadek kryminalnych wiedz´
z takich dziedzin jak biologia, chemia,
matematyka czy psychologia. O tym, jak
ciekawa i pasjonujàca mo˝e byç praca
detektywa, przekonali si´ uczniowie nowo powsta∏ej w Bu∏haku klasy przyrodniczej, którzy wzi´li udzia∏ w zaj´ciach
warsztatowych przeprowadzonych w Laboratorium Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wizyty uczniów Bu∏haka w laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego to ju˝ tradycja. Tym
razem dr Agnieszka Siporska, goÊç specjalny uroczystoÊci inaugurujàcej rok szkolny 2015/2016
w Bu∏haku, postawi∏a przed uczniami powa˝ane
wyzwanie polegajàce na identyfikacji otrzymanych próbek metali.
Zaj´cia zosta∏y przeprowadzone nowoczesnà
metodà dydaktycznà, zwanà IBSE (Inquiry Based Science Education), pozwalajàcà na efektywne poznawanie zjawisk i zale˝noÊci przyrodniczych dzi´ki wykorzystaniu rozumowania i do-

wodzenia naukowego. Metoda IBSE ukierunkowana jest m.in. na pobudzenie naturalnej ciekawoÊci ucznia poprzez zadawanie pytaƒ, wspó∏prac´ w grupie i krytyczne analizowanie uzyskanych wyników.
Na poczàtku zaj´ç uczniowie, wzorem wspomnianego Sherlocka, postawili hipotez´ badawczà, zaproponowali czynnoÊci niezb´dne do rozwiàzania zagadki, a nast´pnie wykonali i opisali
doÊwiadczenia pozwalajàce zweryfikowaç postawionà hipotez´ i zidentyfikowaç otrzymane
metale. Pracujàc w grupach dwuosobowych,

zdobywali nowe umiej´tnoÊci zwiàzane z prowadzeniem eksperymentów oraz pracà w zespole. Uzyskane wyniki, w wi´kszoÊci zgodne
z wartoÊciami literaturowymi, nie stanowi∏y celu
samego w sobie. Wa˝niejsze by∏o omówienie
sposobu post´powania dedukcyjnego oraz analiza pope∏nionych b∏´dów, które mog∏y wydawaç
si´ ma∏o istotne, ale w analizie chemicznej majà
ogromny wp∏yw na wynik ostateczny.
Wprawdzie uczniowie naszej szko∏y od wielu
lat osiàgajà z cz´Êci przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego wyniki powy˝ej Êredniej dzielnicy, miasta i województwa, ale powstanie nowej
klasy o profilu przyrodniczym i wspó∏praca
z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego stwarzajà m∏odzie˝y mo˝liwoÊç
uczestniczenia w bardzo atrakcyjnych zaj´ciach.
Co wa˝ne, zastosowanie nowoczesnych metod
dydaktycznych pozwala wzbudziç ciekawoÊç
Êwiata nie tylko w gimnazjalistach wykazujàcych szczególne predyspozycje do nauk Êcis∏ych.
Ostatecznie, kto nie chcia∏by zostaç Sherlockiem
Holmesem? W kolejnych miesiàcach uczniów
czekajà zaj´cia laboratoryjne na Uniwersytecie
Warszawskim nie tylko z chemii, ale równie˝
z biologii, fizyki i geografii.
Klaudia Rogulska
nauczycielka chemii, koordynator klasy przyrodniczej
Zespó∏ Szkó∏ Niepublicznych im. Emanuela Bu∏haka

GimnazjaliÊci i seniorzy w Muzeum Narodowym
W dniu 13 paêdziernika 2015 r. uczniowie
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polski wybrali
si´ razem z seniorami do Muzeum Narodowego
w Warszawie. Nasza wycieczka mia∏a tytu∏:
„Brzydkie oblicze sztuki. Funkcje brzydoty
w sztuce dawnej i wspó∏czesnej”.
Muzeum Narodowe w Warszawie, za∏o˝one
w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pi´knych, to
jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918 roku Muzeum
Narodowe znalaz∏o wa˝ne miejsce w planach
nowego paƒstwa i jego stolicy – Warszawy. DziÊ
jego zbiory liczà ok. 830 tys. dzie∏ sztuki polskiej
i Êwiatowej, od antyku do wspó∏czesnoÊci,
REKL AMA
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i obejmujà malarstwo, rzeêb´, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a tak˝e przedmioty
sztuki u˝ytkowej i wzornictwo. Muzeum ma
cztery oddzia∏y: Muzeum Plakatu w Wilanowie,
Muzeum Rzeêby im. Xawerego Dunikowskiego
w Królikarni, Muzeum Wn´trz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Zwiedzanie odbywa∏o si´ w dwóch grupach.
Na poczàtku wycieczki poszliÊmy do Galerii Sztuki Âredniowiecznej, gdzie naszym oczom ukaza∏a
si´ rzeêba Jezusa na krzy˝u. W tej galerii wszystkie dzie∏a nawiàzywa∏y do religii. Po dok∏adnym
obejrzeniu rzeêb poszliÊmy zobaczyç obrazy
przedstawiajàce m.in. momenty z ˝ycia Jezusa.
Nast´pnie przeszliÊmy
do Galerii Sztuki
XIX Wieku. Tu obejrzeliÊmy tylko dwa obrazy. Póêniej przysz∏a
kolej na Galeri´ Sztuki
XX i XXI Wieku.
Wi´kszoÊç prac w tej
ostatniej galerii nawiàzywa∏a od okresu
drugiej wojny Êwiatowej, lecz nie bezpoÊrednio. Najlepszym
tego przyk∏adem by∏
obraz
Bronis∏awa
Wojciecha Linkego
„Autobus”. Przedstawia∏ on autobus bez

dachu i jednej Êciany. Autobus by∏ pe∏en „wynalazków”, czyli zniekszta∏conych ludzi, potworów i po∏àczeƒ jednego z drugim. Obraz
ten jest wyrazem pesymistycznej diagnozy stanu spo∏eczeƒstwa i przeglàdem narodowych
przywar. Znawcy upatrujà tutaj nawiàzaƒ do
zakorzenionego w polskiej wyobraêni motywu
chocholego taƒca z „Wesela” Stanis∏awa Wyspiaƒskiego. Tym mocnym akcentem zakoƒczyliÊmy zwiedzanie. PoczekaliÊmy na drugà grup´, a nast´pnie autobus odwióz∏ nas do szko∏y. Wycieczka by∏a interesujàca i ju˝ nie
mo˝emy doczekaç si´ kolejnej!
Kacper Podsiedlik, kl. 2c
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NOWO OTWARTA

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO
SPRAWY RODZINNE, CYWILNE,
ADMINISTRACYJNE;
POMOC PRAWNA ˚OŁNIERZOM
I PRACOWNIKOM WOJSKA.
Wesoła, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67A/2
tel.: 0048 792 363 603 ,
e-mail: kancelaria@email.com

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

SKLEP POÂCIELOWY
DU˚Y WYBÓR:

r´czników poÊcieli
ra d

ie eł
c
Ê
e
prz duszek ko kołderw
ców obrusó
Êcierek pi˝am

po

Do 15 grudnia z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
pod gorące naczynia GRATIS

Periodontolog

tel.

662 822 340

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

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

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.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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 
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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,



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!

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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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
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WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

GRABIENIE LIÂCI
ODÂNIE˚ANIE

MONTAŻ REKLAM

DORABIANIE KLUCZY

Z¸OTA RÑCZKA

mieszkaniowych i samochodowych

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

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

◗ MATEMATYKA-OGÓLNIAK – RÓWNIE˚ ZAKRES
ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA. Tel. 514 37 14 95.

◗ Poszukuj´ osoby do nowej pralni w centrum
handlowym Ferio Wawer. Obs∏uga klienta, prasowanie, pranie odzie˝y. Oferujemy sta∏e zatrudnienie i szkolenie w zakresie wykonywanej pracy.
Telefon 662 498 303.

◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 60 m2,
3 pokojowe z osobnà ∏azienkà i toaletà, loggia,
tel. 781 496 613.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka. Mam
du˝e doÊwiadczenie, bardzo lubi´ sp´dzaç czas
z dzieçmi oraz nawiàzuj´ z nimi doskona∏y kontakt.
Wi´cej informacji pod numerem tel. 508 872 988.

◗ Biuro Ksi´gowe Warszawa Weso∏a zatrudni ksi´gowà tel. 535 333 753.

◗ 33-letnia Ukrainka posiadajàca kart´ sta∏ego pobytu szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien. Referencje. Tel. 880 096 769.
◗ Student 3 roku Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres: szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum. Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516 309 589.

◗ 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.

506 173 607

www.anteny-kamery.pl
13
4

tel. 663-677-701

196

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW
JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE
USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238
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Tel. 22 783 38 38
SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

ROZNOSZENIE ULOTEK

503 065 403

SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

883 466 477
268

MEBLE NA WYMIAR

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

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

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

SPRZEDA˚, MONTA˚

85

anteny TV i SAT
■ domofony

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI
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■

SERWIS FRANCUSKI

ZATRUDNI¢: KELNERÓW,
KUCHARZY, CUKIERNIKÓW.
Na sta∏e/dorywczo.
praca@willazagorze.pl
tel. 606 115 309
247

Tel. 606-752-724.

M O N TA ˚ :

503 065 403

160

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA, PARKINGI

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

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

www.dogadajciesie.pl

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

BEZ PRZEMOCZENIA MASZYNÑ
KIRBY. TRZEPANIE BEZPY¸OWE.

■

8

– TANIO I SOLIDNIE –

WYK¸ADZINY I TAPICERKI

DROBNE REMONTY I NAPRAWY

Tel. 601 262 086.
UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

PRANIE DYWANÓW,

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

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

HYDRAULIK

◗ FORTEPIAN – lekcji udziela doÊwiadczony nauczyciel. Tel.: 606 898 895.

◗ RODZICU, ODROBI¢ LEKCJE Z TWOIM DZIECKIEM,
przygotuj´ do sprawdzianów, udoskonal´ czytanie i czytanie ze zrozumieniem w kl. 1–4. Doje˝d˝am, lub u siebie, doÊwiadczona nauczycielka,
tel. 519 152 152.

SPRZÑTANIE
STRYCHÓW I PIWNIC
503 065 403

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

503 150 991

14
8

◗ Nauka j. niemieckiego na ul. Jeêdzieckiej w Starej Mi∏osnej dla uczniów i doros∏ych, cena 40
z∏/60 min. tel. 694 210 279.

tel.

48

260

◗ Spokojna, mi∏a Pani w Êrednim wieku ch´tnie podejmie si´ pracy, sprzàtanie domów i mieszkaƒ.
Mycie okien, prasowanie itp. prace domowe, tel.
507 542 645.

◗ Francuski z dojazdem – 602 276 202.

tel.: 692 905 352

13
7

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA!
Student. 533-404-404.

93

606 808 358 www.polinie.pl

Tel. 660-769-211

36

DACHY

501 14 14 40

17
4

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

503 065 403

25
6

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.
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OG¸OSZENIA DROBNE
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AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

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

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

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

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

R A B AT

–25 zł, –50

–30%

gresywne

Soczewki pro

VARILUX

)*

(do 30.11.15

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

zł

soczewki
Johnson&Joh
nson*

* szczegóły w salonie

Istniejemy dla Was
od 1967 r.

WIELKA
OBNI˚KA

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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