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Metamorfoza naszej
strony internetowej!
Ju˝ wkrótce internetowa ods∏ona
WiadomoÊci Sàsiedzkich zyska zupe∏nie nowe oblicze! Szykujemy dla
Was bardziej przejrzysty i intuicyjny
wyglàd naszej strony, lepszy dost´p
do gazetek w postaci PDF i inne
mi∏e dla oka zmiany. Zapraszamy na
www.wiadomoscisasiedzkie.pl i czekamy na Wasze opinie, jak Wam si´
podoba ten nowy wyglàd.
Hanna Kowalska

Ulica Letnia

Podsumowanie inwestycji 2015
Rok 2015 przyniós∏ kolejne inwestycje w naszej
dzielnicy za kwot´ ponad
11,7 miliona z∏. WybudowaliÊmy 10 nowych ulic:
Szklarniowà, Platynowà,
Koralowà, Irydowà, Alabastrowà, Zachodnià, Akacjowà, Letnià, Âliskà i Rysià, a w przypadku dwóch nast´pnych: Równej
i Modrzewiowej budowa rozpocz´∏a si´ i zostanie zakoƒczona do po∏owy 2016 roku.
Modernizacji poddany zosta∏ równie˝ uk∏ad
drogowy na osiedlu Plac Wojska Polskiego,
gdzie przede wszystkim zosta∏ poszerzony o dodatkowy pas drogowy wyjazd z osiedla na rondo im. p∏k. J. Kleibera. Dodatkowo modernizacja
obj´∏a kilka odcinków wys∏u˝onych ciàgów pieszych na terenie osiedla oraz chodnik wzd∏u˝ ulicy G∏owackiego.
W minionym roku w ulicy Cieplarnianej na odcinku od ul. GoÊciniec do Kana∏u Wawerskiego
wybudowany zosta∏ wodociàg (wraz z przejÊciem pod Kana∏em Wawerskim) oraz kolektor
odwodnieniowy. Wybudowanie infrastruktury
podziemnej umo˝liwia obecnie podj´cie kolejnego kroku, jakim b´dzie budowa nawierzchni tego odcinka drogi (zarzàd zabiega o pozyskanie
Êrodków finansowych na ten cel).
W 2015 roku realizowane by∏y równie˝ inwestycje kubaturowe.

we zagospodarowanie terenu wokó∏ oÊrodka, pozwalajàce na organizowanie imprez plenerowych.
Rok 2015 by∏ pierwszym rokiem realizacji inicjatyw spo∏ecznych w ramach tzw. bud˝etu partycypacyjnego. W naszej dzielnicy zosta∏y zrealizowane wszystkie projekty spo∏eczne, w tym m.in.:
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sàsiedztwie Przedszkola „Pod D´bami” oraz pierwszy odcinek Êcie˝ki do jazdy na rolkach. Âcie˝ka
zosta∏a docelowo zaprojektowana na odcinku ok.
800 metrów wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza. Inwestycja ta mog∏a powstaç m.in. dzi´ki porozumieniu
Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a z Lasami Paƒstwowymi
NadleÊnictwa Drewnica, które udost´pni∏y nieodp∏atnie teren leÊny pod budow´ Êcie˝ki. Wykonany I etap ma d∏ugoÊç ok. 250 metrów.
W nast´pnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przedstawi´ plany inwestycyjne na rok 2016.

Budowa przedszkola z oddzia∏em ˝∏obkowym (widaç jà na górce w rejonie ulic Mazowieckiej i 1 Praskiego Pu∏ku) – najwi´ksza inwestycja dzielnicowa – zgodnie z harmonogramem ma zaplanowane prace budowlane na
lata 2015–2016. Podobnie budowa budynku
komunalnego na ulicy Nizinnej potrwa jeszcze
co najmniej do koƒca wrzeÊnia. W budynku
tym zamieszka 12 rodzin. Na ukoƒczeniu jest
rozbudowa Przedszkola nr 259 na osiedlu Plac
Wojska Polskiego. Dzi´ki rozbudowie przedKrzysztof Kacprzak
szkole to powi´kszy si´ o dwa dodatkowe odZast´pca Burmistrza Dzielnicy
dzia∏y (50 dzieci).
Zakoƒczona zosta∏a natomiast
w ekspresowym tempie budowa
pierwszego publicznego ˝∏obka
w dzielnicy Weso∏a przy ul. Akacjowej. Od wydania pozwolenia na budow´ do zg∏oszenia zakoƒczenia robót up∏yn´∏o niespe∏na 9 miesi´cy.
Powsta∏ jeden z najnowoczeÊniejszych obiektów ˝∏obkowych w Warszawie. W obiekcie tym opiekà zostanie obj´tych 50 maluchów.
Dzi´ki Êrodkom finansowym pozyskanym z funduszu ochrony Êrodowiska generalnej modernizacji zosta∏
poddany budynek dzielnicowego
OÊrodka Kultury. Oprócz termomodernizacji oÊrodek zosta∏ powi´kszony
o dwie sale do prowadzenia zaj´ç, zy˚∏obek przy ul. Akacjowej
ska∏ nowy wystrój wn´trz, a tak˝e no-

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"

WESO¸A

9
7
1

19

3

9

1 kg

Szynka z Liściem
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Stół Polski
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Promocja obowiązuje do końca lutego 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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Coca Cola
1l
Coca Cola

Ser Serenada Salami
Kawa
Tchibo Family

Syrop Paola malina

250 g
Tchibo

430 ml
Hoop Polska

cena za kilogram
Spomlek

99

8

99

2
Masło
Osełkowe Sobik
300 g
Sobik

69

5

1 szt.

1 szt.

99

Dżem Łowicz
Truskawka, Malina

Pizza Guseppe

280 g
Agros Nova

440 g
Dr Oetker

6

1 szt.

1 szt.

Bombonierka
Serduszka WedLove
117 g
Wedel

OKAZJA
Kupujàc do koƒca stycznia otrzymasz 7% rabatu!
Stan deweloperski, inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

Pomoc architekta wnętrz przy koncepcji
urządzenia mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel. 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
W styczniu Rada
Dzielnicy obradowa∏a
dwukrotnie. Raz na sesji planowej w dniu 21
stycznia, a po raz kolejny na sesji nadzwyczajnej w dniu 28 stycznia.
Pierwsza z tych sesji
mia∏a w porzàdku obrad
tylko dwa punkty merytoryczne: informacj´
o funkcjonowaniu s∏u˝by zdrowia w Weso∏ej
oraz informacj´ o toczàcych si´ sprawach
sàdowych z udzia∏em naszej Dzielnicy.
W zwiàzku z tym goÊciliÊmy na sesji p.
Dariusza Ma∏eckiego, dyrektora SPZLO,
oraz p. Bogdana Rodziewicza, przewodniczàcego Rady Spo∏ecznej SPZLO. Odpowiadali oni na szczegó∏owe pytania radnych
dotyczàce planów organizacji s∏u˝by zdrowia, dost´pnoÊci specjalistów itp. Warto
przypomnieç tutaj o planach remontowych:
po otwarciu nowej przychodni pediatrycznej w Starej Mi∏oÊnie przychodnia przy ul.
Jana Paw∏a II ma przejÊç remont kapitalny,
w szczególnoÊci obecna cz´Êç dla doros∏ych
zostanie powi´kszona o dotychczasowà
cz´Êç pediatrycznà. Planowany jest tak˝e
remont przychodni w Zielonej, w szczególnoÊci wyposa˝enie jej w klimatyzacj´.
JeÊli chodzi o sprawy sàdowe, w których
uczestniczy nasza Dzielnica, to du˝a cz´Êç
z nich dotyczy spraw o zasiedzenie, pojawia
si´ tak˝e coraz wi´cej spraw o zap∏at´ zaleg∏ych nale˝noÊci z tytu∏u najmu mieszkaƒ
komunalnych czy te˝ niezap∏aconych podatków. Toczy si´ tak˝e kilka spraw z wykonawcami inwestycji, którzy nie wywiàzali si´
z zobowiàzaƒ wynikajàcych z udzielonych
gwarancji na prace budowlane. Pewnà nowoÊcià wÊród post´powaƒ jest sprawa o odszkodowanie, jakà wytoczy∏ mieszkaniec
Rembertowa, który poÊlizgnà∏ si´ na terenie Weso∏ej na nieodÊnie˝onym chodniku
i doÊç nieszcz´Êliwie z∏ama∏ sobie nog´.
W kolejnym punkcie Rada uchwali∏a
roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej.
Sprawdzane majà byç dzia∏ania Zarzàdu

Dzielnicy w sprawie wyegzekwowania nale˝nych op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego od stowarzyszenia TKKF oraz tryb
i mechanizm przyznawania lokali komunalnych. Odrzucone zosta∏y jednoczeÊnie
wszystkie wnioski klubu PiS o poszerzenie
planu kontroli o kolejnych 5 punktów, g∏ównie ze wzgl´du na fakt, ˝e sprawy te by∏y ju˝
kontrolowane przez Komisj´ w ostatnich latach, oraz w trosce o to, ˝eby iloÊç kontroli
nie odbi∏a si´ na ich wnikliwoÊci i jakoÊci.
Zawsze starannie unikam oceniania pracy i zachowaƒ kole˝anek i kolegów radnych. Jednak z uwagi na przebieg ostatniej
sesji, która trwa∏a 6 godzin, z tego 3 godziny zaj´∏y pytania radnych i kolejnà godzin´
sprawy ró˝ne, tym razem z∏ami´ t´ zasad´.
Otó˝ nie jestem w stanie pojàç, dlaczego
niektórzy radni zachowujà si´, jakby przez
ca∏y miesiàc nic nie robili, a potem ca∏à
swojà aktywnoÊç przelewajà na sesj´ zadajàc 20–30 pytaƒ. Mo˝e nie by∏oby w tym nic
z∏ego, gdyby nie fakt, ˝e cz´sto sami nie s∏uchajà udzielanych odpowiedzi, wychodzàc
nawet na ten czas z sali obrad. Ponadto
wi´kszoÊç z poruszanych spraw dawno
mo˝na by∏o za∏atwiç jednym telefonem do
Urz´du, nie czekajàc ze swoim popisem
oratorskim do sesji. Zadziwiajàce jest te˝
sk∏adanie zapytaƒ o sprawy, które by∏y
szczegó∏owo omawiane na ostatnich sesjach, czy pytanie si´ o rzeczy, które sà
w planie pracy Rady za miesiàc czy dwa.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e cz´sto nie chodzi
o za∏atwienie sprawy, a „zaistnienie” w protokole z obrad. Takie zachowanie przypomina mi niedêwiedzia obudzonego przedwczeÊnie ze snu zimowego. Po wielu tygodniach nicnierobienia budzi si´ g∏odny
i wÊciek∏y. W∏aÊciwie nie wiadomo, o co
chodzi, ale lepiej omijaç go z daleka, bo
krzywd´ z byle powodu zrobiç mo˝e.
Podobnie by∏o ze zwo∏anà na wniosek
PiS sesjà nadzwyczajnà. Mia∏a byç na niej
informacja o zmianie za∏àcznika inwestycyjnego dla naszej dzielnicy. Przypomn´, ˝e
w paêdzierniku Rada za∏àcznik dzielnicowy

do bud˝etu zaopiniowa∏a pozytywnie w zakresie wydatków bie˝àcych i negatywnie
w zakresie wydatków inwestycyjnych. Na tej
podstawie Zarzàd Dzielnicy podjà∏ uwieƒczone sukcesem starania o przyznanie dodatkowych Êrodków na inwestycje, co zaowocowa∏o pozyskaniem kwoty ponad 6
mln z∏. Cz´Êci radnych nie podoba∏o si´ to,
˝e Êrodki te zosta∏y rozdzielone bez konsultacji i niezgodnie z wnioskami radnych.
Koronnym przyk∏adem by∏o tu nieumieszczenie wÊród planowanych inwestycji budowy ulicy Nowej. W trakcie sesji burmistrz
Edward K∏os przypomnia∏, ˝e aby skutecznie pozyskaç dodatkowe Êrodki finansowe,
trzeba wskazaç, na jakie cele si´ ich potrzebuje. Wniosek do w∏adz miasta w stylu „dajcie nam kilka milionów wi´cej na inwestycje,
a my zastanowimy si´, na co je wydaç” raczej
nie mia∏by szans na uwzgl´dnienie. Dlatego
wskazano w nim te ulice, które radni wymieniali w dyskusji nad bud˝etem w paêdzierniku ub.r. A wówczas nikt z radnych nawet nie
zajàknà∏ si´ o koniecznoÊci budowy ulicy
Nowej… Wysz∏o tak, jak to by∏o w starych
dowcipach o Radiu Erewaƒ.
Burmistrz przypomnia∏ tak˝e, ˝e w marcu Rada Warszawy robi korekt´ bud˝etu
i ˝e jeÊli b´dzie taka wola radnych, to nic
nie stoi na przeszkodzie, by dokonaç przesuni´ç w wykazie zadaƒ inwestycyjnych,
tym bardziej ˝e Dzielnica dosta∏a promes´
na kolejne 2 mln z∏. Jak by∏o za ma∏o Êrodków na inwestycje, to wszyscy byli niezadowoleni. Kiedy dzi´ki dzia∏aniom Zarzàdu
uda∏o si´ kwot´ Êrodków inwestycyjnych
niemal podwoiç, nadal jest grupa totalnie
niezadowolonych... No ale có˝, jak to si´
mówi, widocznie „taki mamy klimat...”.
Kolejna sesja, tym razem planowa, odb´dzie si´ 18 lutego o godzinie 14.00 w sali
obrad Rady w budynku naszego Urz´du.
Porzàdek obrad b´dzie dost´pny w Internecie, ju˝ teraz wiadomo, ˝e b´dzie punkt dotyczàcy zmian w za∏àczniku inwestycyjnym.
I zapewne lawina pytaƒ radnych. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady
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Pierwsze posiedzenie
Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a
W dniu 22 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w Sali Rady Dzielnicy
Weso∏a odby∏o si´ pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a.
Przewodniczy∏ mu – do czasu wyboru przewodniczàcego Rady Seniorów – Burmistrz Dzielnicy Edward
K∏os. Burmistrz wr´czy∏ cz∏onkom
Rady Seniorów okolicznoÊciowe listy gratulacyjne oraz zaÊwiadczenia
o powo∏aniu na radnego.
Mo˝liwoÊç utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a wynika z realizacji znowelizowanej w 2013 roku
ustawy o samorzàdzie gminnym, która
umo˝liwia jednostkom pomocniczym gmin
tworzenie rad seniorów oraz ze zmiany
uchwa∏y nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie
nadania statutów dzielnicom miasta sto∏ecznego Warszawy. Jest to tak˝e realizowanie
podj´tej uchwa∏y nr LXXII/1870/2013 Rady
m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 roku,
w sprawie przyj´cia Programu Warszawa
Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020.
Przeprowadzona na potrzeby miejskiego
Programu Warszawa Przyjazna Seniorom
diagnoza w zakresie rad seniorów wykaza∏a
potrzeb´ ich powo∏ania. Wi´kszoÊç seniorów chcia∏aby wziàç sprawy w swoje r´ce
i zajmowaç si´ tematami im bliskimi, zwià-

zanymi z ich ˝yciem codziennym i najbli˝szym otoczeniem. Powo∏anie dzielnicowej
rady seniorów istotne jest równie˝ dla funkcjonowania Warszawskiej Rady Seniorów,
w której sk∏ad wchodzà przedstawiciele rad
seniorów dzielnic Warszawy.
Przewidywanym skutkiem wejÊcia w ˝ycie
uchwa∏y b´dzie wzrost zainteresowania seniorów udzia∏em w ˝yciu spo∏ecznym Warszawy i wspó∏decydowaniem o sprawach lokalnych. Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a
b´dzie platformà dialogu pomi´dzy mieszkaƒcami a organami dzielnicy.
Sk∏ad Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy:
1) Bo˝ena Borys – przedstawicielka mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

2) Barbara GawryÊ-Bogdaƒska – przedstawicielka mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy;
3) Helena Kaêmierczak – przedstawicielka
mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy;
4) Ewa Pietraszewska – przedstawicielka
mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy;
5) Izabella Ruli – przedstawicielka mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy;
6) Mieczys∏aw O∏dziej – przedstawiciel Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy;
7) Eugeniusz Gorczyca – przedstawiciel
Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo∏ecznego Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy;
8) Roman Kalupa – przedstawiciel Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Cz∏onkowie Rady na swym pierwszym
posiedzeniu zdecydowali, ˝e wybór Przewodniczàcego Rady odb´dzie si´ w g∏osowaniu jawnym, i jednog∏oÊnie wybrali Panià
Bo˝en´ Borys na przewodniczàcego Rady
Seniorów Dzielnicy Weso∏a.
Zdecydowali tak˝e, ˝e wybór przedstawiciela Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a do
Warszawskiej Rady Seniorów odb´dzie si´
w g∏osowaniu jawnym. Rada jednog∏oÊnie
przyj´∏a kandydatur´ Pani Heleny Kaêmierczak na przedstawiciela Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy do
Warszawskiej Rady.
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

W OÊrodku Kultury po remoncie jeszcze przyjemniej
OÊrodek Kultury przy ulicy Starzyƒskiego wybudowany zosta∏ ponad 30 lat
temu. Na zaj´cia, projekcje
filmowe, przedstawienia,
koncerty przychodzi tu ju˝
kilka pokoleƒ weso∏owiaków. Sama pami´tam sobotnie projekcje filmowe
(ach, ten „Obcy” i strach przy powrocie do domu)
czy zaj´cia z obs∏ugi komputera (to by∏ chyba Atari). Dzisiaj mo˝emy uczestniczyç w zaj´ciach ceramicznych, nauki j´zyka czy zumby,
uczyç si´ szycia, dzieci majà
swoje zaj´cia baletu, taƒca,
nauki gry na instrumentach.
OÊrodek t´tni ˝yciem, Êpiewem, taƒcem. Tylko brak od
tylu lat kompleksowego remontu doskwiera∏. Na szcz´Êcie w zesz∏ym roku przeprowadzona zosta∏a gruntowna
termomodernizacja ca∏ego
budynku. Zaizolowano Êciany
fundamentowe, ocieplono
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dach p∏ytami z we∏ny mineralnej. Wymianie uleg∏a zarówno instalacja c.o., jak i instalacja gazowa. Wymieniono okna i drzwi, ocieplono styropianem Êciany zewn´trzne. Dzi´ki tym zabiegom
budynek sta∏ si´ energooszcz´dny, a jego eksploatacja znacznie taƒsza. Zmianie uleg∏o równie˝
wn´trze budynku. Zabudowano podcienie wejÊcia g∏ównego oraz zabudowano taras na pi´trze,
tworzàc dodatkowe pomieszczenie o powierzchni
ponad 26 m2. Wyremontowano pozosta∏e pomieszczenia. Wszystko to kosztowa∏o (wraz z robotami dodatkowymi) ponad
600 tysi´cy z∏otych, pochodzàcych z Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska.
Ale remont budynku nie
by∏by pe∏en, gdyby nie zadbano o otoczenie. Wybudowano
niewielkà wyniesionà scen´
o wymiarach prawie 6 x 7 m,
pokrytà antypoÊlizgowà sklejkà wodoodpornà. Scena ma
byç w przysz∏oÊci zadaszona,
co umo˝liwi organizacj´ imprez nawet przy niesprzyjajàcej pogodzie. Ca∏oÊç terenu

wybrukowano kostkà, ustawiono eleganckie
∏awki ∏ukowe i proste, zamontowano nowe lampy (dwie wysokie i dwie niskie). Ca∏oÊç zagospodarowania terenu kosztowa∏a prawie 130 tysi´cy
z∏otych, pochodzàcych z funduszy dzielnicowych.
Tego, kto nie by∏ w oÊrodku kultury po remoncie – serdecznie zapraszam. Warto pójÊç, obejrzeç, mo˝e skorzystaç z szerokiej gamy oferowanych zaj´ç, albo wypo˝yczyç w filii biblioteki film?
Anna Ksi´˝opolska
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Postawa godna naÊladowania
Na pochwa∏´ i naÊladowanie zas∏uguje
postawa policjanta z Weso∏ej, który nie
przestaje byç stró˝em prawa poza godzinami pracy i jadàc na nocnà s∏u˝b´, bez wahania zareagowa∏ na dostrze˝ony na drodze
samochód, którego kierowca wymusza∏
pierwszeƒstwo i jecha∏ zygzakiem. Policjant
zmusi∏ samochód do zatrzymania, a gdy poczu∏ zapach alkoholu od 63-letniego kierowcy, odebra∏ mu kluczyki, by ten nie
móg∏ kontynuowaç jazdy. Nietrzeêwy kierowca zaprzecza∏, jakoby pi∏ alkohol, szarpa∏ si´ i chcia∏ uciec. Wezwana za∏oga policyjna z Weso∏ej zatrzyma∏a m´˝czyzn´,
a dalsze dzia∏ania przej´li Êledczy z Wawra.
Warto dodaç, ˝e w wezwaniu radiowozu,
widzàc awanturujàcego si´ zatrzymanego
m´˝czyzn´, pomogli inni kierowcy.
Na pewno b´dziemy spaç spokojniej, wiedzàc, ˝e weso∏owska policja jest czujna
w ka˝dej chwili. Warto te˝ wziàç przyk∏ad ze
starszego aspiranta z Weso∏ej i reagowaç, je-

Êli widzimy zachowanie uczestników ruchu
drogowego sugerujàce jazd´ pod wp∏ywem
alkoholu. Zatrzymanie kierowcy i wezwanie
policji to dzia∏anie, którym nie przekraczamy swoich uprawnieƒ jako obywateli, a mo˝emy w ten sposób zapobiec tragedii. OczywiÊcie nie namawiamy do zaje˝d˝ania drogi
pijanemu kierowcy ani do ˝adnych innych
zachowaƒ, które nara˝ajà Was lub Wasze
mienie na jakàkolwiek szkod´. Wystarczy,
˝e niezw∏ocznie zadzwonicie na policj´ i poinformujecie, ˝e b´dàc w miejscu X zauwa˝yliÊcie pijanego kierowc´ w samochodzie
o danym kolorze, marce i numerze rejestracyjnym, który zmierza w takim a takim kierunku. Tyle wystarczy do podj´cia przez policjantów skutecznej interwencji. A ona
prawdopodobnie uratuje komuÊ ˝ycie lub
uchroni przed kalectwem.
Hanna Kowalska
êród∏o: www.policja.waw.pl

Ile soli na weso∏owskie drogi?
Co roku w okresie zimowym otrzymujemy przynajmniej dwa telefony lub e-maile
od czytelników z proÊbà o interwencj´
w sprawie szkodliwego sypania solà osiedlowych dróg. Przemawiajà za tym racjonalne
argumenty w postaci szkodliwoÊci przemys∏owej soli dla roÊlinnoÊci na tych ulicach
i jej niszczycielskiego dzia∏ania na nasze
obuwie i karoserie naszych samochodów.
Pojawiajà si´ te˝ argumenty natury estetycznej, mieszkaƒcy lubià móc si´ nacieszyç widokiem cichego, zaÊnie˝onego osiedla, poczuç si´ u siebie na ulicy jak w ma∏ej górskiej mieÊcince, uroczej bajkowej krainie,
w której nikt przecie˝ nie odÊnie˝a dróg.
Ale kiedy tylko któraÊ z ulic jest pozostawiona w takim naturalnym, niezmàconym solà
stanie, odzywa si´ inna grupa mieszkaƒców,
którzy domagajà si´ od zarzàdcy drogi, aby

nawierzchnia w zimie by∏a czarna. Ich argumenty tak˝e majà mocne ugruntowanie
w obiektywnych faktach, Êliska nawierzchnia jest po prostu bardziej niebezpieczna ni˝
ta odÊnie˝ona – to wie ka˝dy u˝ytkownik
dróg i nie sposób temu zaprzeczyç.
Nie mo˝na zapominaç o tym, ˝e nawet jeÊli weso∏owscy zarzàdcy dróg ca∏ym sercem
byliby za niesoleniem osiedlowych uliczek,
nie mogà zaniechaç swoich obowiàzków. Jak
informuje Zespó∏ Ochrony Ârodowiska dla
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, w przypadku sporu sàdowego z mieszkaƒcem, który poniós∏ szkod´ spowodowanà Êliskà nawierzchnià, zarzàdca drogi musi udowodniç, ˝e dope∏ni∏ wszelkiej starannoÊci w zakresie zimowego
utrzymania drogi. A ono polega na: zapobieganiu i likwidacji ÊliskoÊci zimowej poprzez
posypywanie, posypywanie z p∏u˝eniem, samo

Komitet Obrony Demokracji – lokalnie
Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku,
Z pewnoÊcià zauwa˝y∏aÊ/zauwa˝y∏eÊ przetaczajàce si´ od grudnia ulicami Warszawy demonstracje. JeÊli identyfikujesz si´ z protestujàcymi, uwa˝asz, ˝e demokracja w Polsce jest
zagro˝ona, konstytucja nieprzestrzegana,
a wolnoÊç s∏owa i swobody obywatelskie ograniczane, do∏àcz do nas. JesteÊmy zwyk∏ymi obywatelami, cz´sto Twoimi sàsiadami, którzy teraz,
w obliczu narastajàcych zmian zorganizowali si´
w Grup´ KOD WARSZAWA WAWER, obejmujàcà
swoim zasi´giem gmin´ Wawer, powiat otwocki, Weso∏à, Starà Mi∏osn´ oraz Rembertów.
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Je˝eli:
• jest Ci bliska idea budowania i dzia∏ania na
rzecz spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w naszej okolicy,
• uwa˝asz, ˝e Twój g∏os nie jest s∏uchany,
a w∏adze nie komunikujà si´ z Tobà na w∏aÊciwym poziomie,
• chcesz wspó∏tworzyç naszà lokalnà przestrzeƒ ˝yciowà, wp∏ywajàc na decyzje jej
dotyczàce,
• jest dla Ciebie wa˝na idea demokratycznego
paƒstwa prawa i widzisz potrzeb´ jej upowszechniania,

LUTOWE SPOTKANIA

„BEZPIECZNE OSIEDLE”
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Weso∏a zaprasza mieszkaƒców do budynku Urz´du
Dzielnicy Warszawa Weso∏a na spotkania
w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” w terminach 17 i 24 lutego.
Spotkania odb´dà si´ w pokoju nr –111
(niski parter) w godz. 10.00–15.00.
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ
i inne podmioty zainteresowane udzia∏em
w dyskusji o bezpieczeƒstwie w dzielnicy
Weso∏a. Zach´camy równie˝ do zg∏aszania wszelkich problemów zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem na terenie naszej
dzielnicy pod numer tel. 22 773 60 92
lub tel./fax 22 773 73 07 w godzinach
pracy delegatury 8.00–16.00.
Delegatura BBiZK w Dzielnicy Weso∏a

p∏u˝enie nawierzchni jezdni dróg o kategorii
gminnej, zapobieganiu i likwidacji ÊliskoÊci zimowej poprzez posypywanie lub odÊnie˝anie
(r´czne lub mechaniczne) chodników, tak aby
zapewniç bezpieczeƒstwo ruchu drogowego.
Z odpowiedzi, jakà uzyskaliÊmy od wspomnianego ju˝ Zespo∏u Ochrony Ârodowiska dla Dzielnicy Weso∏a, wy∏ania si´ wywa˝ona polityka solenia dróg, która powinna
zadowoliç obie strony tej dyskusji: w Dzielnicy Weso∏a u˝ycie soli do posypywania dróg
zdarza si´ jedynie interwencyjnie, tylko w sytuacjach, w których nie mo˝na w inny sposób
zlikwidowaç go∏oledzi. Zazwyczaj dotyczy to
g∏ównie miejsc szczególnie niebezpiecznych
takich jak wzniesienia.
Tymczasem zimowa aura sprawia wra˝enie,
jakby po˝egna∏a si´ z nami na dobre, wi´c
bardzo prawdopodobne jest, ˝e temat odÊnie˝ania naszych weso∏owskich dróg w tym roku
ju˝ nie powróci.
Hanna Kowalska

• cenisz sobie swojà wolnoÊç i swobody obywatelskie,
przy∏àcz si´ do wspólnego projektu budowy
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego!
Nasz projekt jest niezale˝ny od partii politycznych oraz organizacji religijnych i wyznaniowych,
zachowuje pe∏nà neutralnoÊç politycznà i Êwiatopoglàdowà. Dopiero si´ poznajemy, dyskutujemy, zbieramy pomys∏y na naszà dzia∏alnoÊç.
Czekamy równie˝ na Ciebie. Zapraszamy –
w grupie raêniej dzia∏aç i maszerowaç ☺.
Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.
wawer@gmail.com.
Grupa KOD WAWER,
opracowa∏ Tadeusz Korablin
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24 Fina∏ WOÂP w „KoÊciuszkowcu”
Pogoda tego dnia nam nie sprzyja∏a: mróz,
na chodnikach i ulicach „szklanka” i cienka warstewka Êliskiego Êniegu. Ale wszystkie lody
ustàpi∏y i 24 Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy mo˝emy zaliczyç
do najcieplejszych dni zimy
w Weso∏ej!
W klubie 1 Warszawskiej
Brygady Pancernej w Weso∏ej tu˝ przed godzinà 16.00
zacz´li zbieraç si´ pierwsi
widzowie. Na sam poczàtek
na scenie pojawili si´ aktorzy z Teatru TAK, by porwaç
dzieci spektaklem pod tytu∏em „W 7 dni dooko∏a bajek”. Przygody smoka niejadka na tyle spodoba∏y si´
dzieciom, ˝e pod koniec
taƒczy∏y razem z aktorami.
Po spektaklu przyszed∏
czas na zespo∏y, a mi´dzy
wyst´pami na scenie pojawiali si´
konferansjerzy: Olga Mi∏aszewska
i Stanis∏aw Banasiuk i prowadzili
licytacje przedmiotów przekazanych przez firmy i osoby prywatne
na rzecz Orkiestry. Pod m∏otek sz∏y
mi´dzy innymi obrazy, prace ceramiczne, r´kodzie∏o, upominkowe
kosze ze s∏odyczami i wiele innych.
Na estradzie pojawili si´ m∏odzi artyÊci zwiàzani z Klubem KoÊciuszkowca: Mister Fox oraz solistka Zuzanna J´drzejewska. Zaraz po nich wystàpi∏ charyzmatyczny zespó∏ The Schoolers – stworzona
przez Tomasza Piotrowskiego grupa szóstoklasistów ze Szko∏y Podstawowej nr 353 w Weso∏ej.
Najwi´ksze oklaski zebrali za brawurowe wykonanie piosenki „Harley mój” grupy D˝em.
Po m∏odych artystach przyszed∏ czas na tych
bardziej doÊwiadczonych. Na scenie pojawi∏ si´
teatr muzyczny Niebieskie Migda∏y, dzia∏ajàcy
przy OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Przypomnia∏ nam czar musicali, kabaretów i z∏otych lat swingujàcego jazzu. Na sam
koniec, jako g∏ówna gwiazda, Klub KoÊciuszkowca rozrusza∏ zespó∏ Singin' Birds, czyli trzy
przeÊliczne wokalistki i trzech towarzyszàcych im
instrumentalistów. Wspólnie zabrali publicznoÊç
do lat swingu. Harmonie g∏osowe, synkopowy
rytm, dudniàcy kontrabas i szalone pochody klawiszy. Zespo∏owi szybko uda∏o si´ porwaç publicznoÊç do klaskania, podÊpiewywania, a kilka
osób nawet poderwa∏o si´ z krzese∏, by taƒczyç.
Punktem kulminacyjnym fina∏u w Weso∏ej by∏a
licytacja najwa˝niejszych i najdro˝szych darów
przekazanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy: wypieczonego serca od Piekarni
i Cukierni Putka, koszulki i pi∏ki z podpisami zawodników Legii Warszawa czy vouchera na u˝ytkowanie weekendowe w pe∏ni zatankowanego
nowiutkiego volkswagena passata przekazanego
przez Salon Sobies∏aw Zasada Warszawa. To w∏aÊnie na ten czas na scenie pojawi∏ si´ popularny
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dziennikarz telewizyjny – Maciej Kurzajewski.
Poprowadzi∏ licytacj´ fina∏owà i trzeba przyznaç,
˝e dzi´ki jego charyzmie wiele cen uda∏o si´ podwy˝szyç na korzyÊç dzieci i seniorów, dla których
podczas tego fina∏u zbiera∏a
Orkiestra. Warto zaznaczyç,
˝e wszyscy artyÊci, wykonawcy, konferansjerzy, a tak˝e
goÊç specjalny wyst´powali
na estradzie – zgodnie z duchem WOÂP – bez wynagrodzenia. Dzi´kujemy im za to
serdecznie. Odr´bne s∏owa
uznania nale˝à si´ m∏odzie˝y
kwestujàcej na ulicach Weso∏ej na rzecz WOÂP. Imprez´ zakoƒczy∏o „Âwiate∏ko do nieba”, czyli odpalenie fajerwerków przed Klubem.

24 Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy w Weso∏ej organizowali: 1 WBPanc., OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Klub KoÊciuszkowca, Szko∏a Podstawowa nr 171,

Szko∏a Podstawowa nr 174, Gimnazjum nr 120,
Zespó∏ Szkó∏ nr 94 oraz Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.
Za dary przekazane na aukcj´ dzi´kujemy: Piekarniom i Cukierniom Putka, Sieciom Marketów
K&M, Krystynie Proƒko, Salonowi Sobies∏aw Zasada Warszawa, Rafa∏owi Brzozowskiemu, Fundacji
Legii, Salonowi Honda AutoWitolin, Marketowi
Budowlanemu Mrówka, Sklepowi z Kulturà z Sulejówka, Firmie Eventowo-Rozrywkowej „Pan Pysiak
Events” ze Starej Mi∏osny, uczennicy Gimnazjum nr
120 Nicoli Górczyƒskiej oraz absolwentowi tego
Gimnazjum J´drzejowi åwikowskiemu, Panu Burmistrzowi Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
OÊrodkowi Kultury w Dzielnicy Weso∏a, który przekaza∏ dzie∏a sztuki ceramicznej i kilka prac przygotowanych przez wspó∏pracujàcych z nim artystów.
Serdeczne podzi´kowania dla: Dowódcy
1 WBPanc., Komendanta oraz Funkcjonariuszy
Policji z Weso∏ej, Stra˝y Po˝arnej przy JW 1230,
Stra˝y Miejskiej z VII Oddzia∏u Terenowego,
Agencji Ochrony D.S. Fokus, Wolontariuszy,
Nauczycieli oraz Wszystkich Uczestników.
W sumie nasz sztab zebra∏ 24 314,08 z∏.
Dzi´kujemy i do zobaczenia w przysz∏ym roku.
Sztab WOÂP nr 3943

REKL AMA
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Autobusowe roszady
Rada Dzielnicy Weso∏a na poczàtku stycznia 2016 r. otrzyma∏a od Zarzàdu
Transportu Miejskiego propozycje rozwiàzaƒ majàcych usprawniç transport
publiczny w Weso∏ej. Jak zwykle przy tego typu zmianach, cz´Êci mieszkaƒców
pomys∏ si´ spodoba, a inni nie zobaczà w nim nic z „usprawnienia”, tylko
zb´dne komplikacje i wr´cz utrudnienie przemieszczania si´ po Warszawie.
Pierwszà propozycjà jest po∏àczenie linii 173 i 315 w jednà lini´ 173
kursujàcà na trasie: Dw. Wschodni
(Lubelska) – Bliska – ˚upnicza
– Chodakowska – Miƒska – Stanis∏awowska (powrót: Podskarbiƒska
– Miƒska) – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – P∏owiecka
– Marsa – Okularowa – Stepowa
– Korkowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Praskiego Pu∏ku – Armii
Krajowej – Moraczewskiego – Pi∏sudskiego – Jana Paw∏a II – Stara
Mi∏osna. Zmiana ta mia∏aby zwi´kszyç liczb´ kursów nowego 173 i poprawiç jego punktualnoÊç. Zniknà∏by
tak˝e ucià˝liwy problem nierównych
odst´pów czasowych mi´dzy przyjazdami autobusów (nie ma nic bardziej irytujàcego ni˝ sytuacja, w której uciek∏ nam sprzed
nosa autobus, a druga linia by∏a chwil´ przed
nim i teraz d∏ugo nie b´dzie jechaç nic).
Nowa linia kursowa∏aby z cz´stotliwoÊcià
co 12 minut w porannym i popo∏udniowym
szczycie komunikacyjnym, co 15 minut poza szczytami i co 30 minut w soboty, niedziele i Êwi´ta. Dzi´ki temu na odcinku od
Marysina do rejonu Weso∏a-Ratusz wzros∏aby liczba kursów: z 4 do 5 w ciàgu godzin
szczytu i z 2 do 4 w godzinach pozaszczytowych. Wzrost kursów nastàpi∏by tak˝e
wzd∏u˝ ul. Armii Krajowej – z 2 do 5 w godzinach szczytu i z 2 do 4 poza szczytem
(w dni Êwiàteczne bez zmian). JeÊli tylko zasoby taborowe pozwolà, ZTM b´dzie chcia∏
jeszcze bardziej zwi´kszyç cz´stotliwoÊç linii 173 – z co 12 min na co 10 min.
Kolejnymi korzyÊciami z proponowanej
przez ZTM zmiany mia∏yby byç: cz´sty dojazd do wa˝nych punktów przesiadkowych
REKL AMA

z wszystkich przystanków po∏o˝onych na
g∏ównej osi komunikacyjnej pó∏nocnej cz´Êci Weso∏ej, krótki czas oczekiwania na
przesiadk´ i obustronne, jednoperonowe
przesiadki do linii 401 i 520.
Druga propozycja to skomasowanie linii
183 i 216 w jednà lini´ 183 kursujàcà na
trasie: Wiatraczna – Grochowska – P∏owiecka – Marsa – Ilskiego – al. Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna
– Brata Alberta. Cz´stotliwoÊç tej linii wynosi∏aby 12 minut w szczycie, 15 minut poza szczytem i 30 minut w soboty, niedziele
i Êwi´ta. Rozwiàzanie to ma s∏u˝yç bezpoÊredniemu po∏àczeniu mieszkaƒców os.
Zielona z Pragà-Po∏udnie oraz zwi´kszeniu
liczby kursów mi´dzy os. Nowy Rembertów
i Pragà-Po∏udnie. W Rembertowie problemem jest kumulowanie si´ odjazdów poszczególnych kursów o jednej godzinie.
Po∏àczenie linii 183 z 216 rozwiàza∏oby
ten problem, zaÊ
w Weso∏ej kombinacja obu zmian
(dotyczàcej
173
i zwiàzanej ze 183)
znaczàco usprawni∏aby podró˝owanie
z przystanku Brata
Alberta.
ZTM ustosunkowa∏ si´ tak˝e do innych cz´sto poruszanych przez mieszkaƒców i radnych
kwestii z zakresu
transportu publicznego w Weso∏ej:
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Odrzuci∏ postulat wyd∏u˝enia linii 520 do
os. Zielona, z uwagi na brak miejsca postoju dla takich autobusów na tym kraƒcu i ze
wzgl´du na d∏ugà tras´ tej linii, obejmujàcà
tak˝e Êródmiejski obszar wysokiego nat´˝enia ruchu, co ju˝ generuje opóênienia,
a przy jeszcze d∏u˝szej trasie generowa∏oby
jeszcze wi´ksze.
Podobnym argumentem uzasadniana jest odmowa wyd∏u˝enia linii
502 lub 514 do Dw. Centralnego.
Kumulacja ruchu drogowego w tym
rejonie najbardziej szkodzi liniom
o najd∏u˝szych trasach, zyskalibyÊmy wi´c bezpoÊrednie po∏àczenie
do Êcis∏ego centrum, ale z dobrodziejstwem inwentarza, czyli w tym
przypadku z du˝ymi opóênieniami.
Ponadto dokonano pomiarów,
które pokaza∏y, ˝e gdy linia 411
z powodu zamkni´cia mostu ¸azienkowskiego kursowa∏a na objazdowej trasie St. Mi∏osna – Dw.
Centralny, nie cieszy∏a si´ du˝ym
zainteresowaniem, wi´kszoÊç pasa˝erów wysiada∏a wczeÊniej. W interesujàcej wielu mieszkaƒców Weso∏ej i Wawra kwestii transportu autobusowego na nowo powsta∏ej ul. Granicznej
dowiadujemy si´, ˝e obszar ten b´dzie obs∏ugiwany poprzez wyd∏u˝enie linii 147 do
ronda Macierowe Bagno (przy skrzy˝owaniu ul. Jana Paw∏a II z ul. Granicznà).
Dzi´ki temu Weso∏a zyska po∏àczenie
z wieloma istotnymi komunikacyjnie punktami (m.in. stacja kolejowa W-wa Mi´dzylesie, Wa∏ Miedzeszyƒski, Trasa Siekierkowska, Dworzec Wschodni). Dok∏adny
kszta∏t trasy wyd∏u˝onej linii 147 jest jeszcze w opracowywaniu.
Innym pozytywnym pewnikiem jest zapowiedê postawienia 15 nowych wiat przystankowych w Weso∏ej, na przystankach:
Jagielloƒska 02, Brata Alberta 01, Rejtana
02, Armii Krajowej 01, Armii Krajowej 02,
Chodkiewicza 02, Czarnieckiego 01, Wola
Grzybowska 02, Objazdowa 01, 1 Praskiego
Pu∏ku 01, 1 Praskiego Pu∏ku 02, Fabryczna
01, Szosa Lubelska 01, Wspólna 01
i Wspólna 02. Dodatkowo tak˝e przystanki
na ul. Granicznej zostanà ponownie wyposa˝one w wiaty.
Najwi´cej cierpliwoÊci muszà wykazaç
mieszkaƒcy oczekujàcy na biletomaty na
przystankach Brata Alberta i Stara Mi∏osna. Sprawa jest na etapie staraƒ firm instalujàcych te urzàdzenia o dokumentacj´
umo˝liwiajàcà ich zamontowanie. Nie jest
jeszcze wiadome, czy dokumenty potwierdzà mo˝liwoÊç pod∏àczenia biletomatów do
zasilania z sieci elektrycznej. Sam ZTM jedynie „wyra˝a nadziej´”, ˝e automaty zostanà uruchomione do koƒca 2016 roku.
Hanna Kowalska
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HIPODROM WESOŁA
ul. Szkolna 14
oferuje już od 1 marca wolne miejsca
w pensjonatach dla koni.

Zgłoszenia i rezerwacje przyjmujemy już dziś
pod tel. 508 508 455
Facebook: szwadronjazdykonne.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Obchody 117 rocznicy urodzin
Walentego Majdaƒskiego
Choç nie wszyscy o tym wiedzà, na
cmentarzu parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie znajduje si´
obelisk poÊwi´cony osobie Walentego Majdaƒskiego – pedagoga, bioetyka, demografa, ale przede wszystkim prekursora ochrony ˝ycia pocz´tego w Polsce. Autor znanej
ksià˝ki „Giganci” sam zosta∏ nazwany przez
kard. Stefana Wyszyƒskiego „gigantem ducha”. WczeÊniej papie˝ Pawe∏ VI odznaczy∏
go orderem Benemerenti („Dobrze zas∏u˝onemu”) za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci na
rzecz chrzeÊcijaƒskiej wizji rodziny. Jego
brat, abp Kazimierz Majdaƒski, za∏o˝y∏ Instytut Studiów nad Rodzinà w podwarszawskich ¸omiankach, który kszta∏ci studentów
po dziÊ dzieƒ (obecnie jako Wydzia∏ Studiów nad Rodzinà Uniwersytetu Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego). Uczelnia przekazu-

je wartoÊci, jakie Walenty Majdaƒski pioniersko szerzy∏ w naszym kraju: ponadczasowà wartoÊç i donios∏à rol´ wychowawczà
ma∏˝eƒstwa, rodziny i macierzyƒstwa.
W 25. rocznic´ jego Êmierci – 10 grudnia
1997 roku – Ruch Obrony ˚ycia im. Walentego Majdaƒskiego, dzia∏ajàcy w Starej Mi∏oÊnie, dokona∏ ods∏oni´cia wspomnianego
obelisku. Na pomniku mo˝emy przeczytaç
krótkà, lecz treÊciwà charakterystyk´ pisarza:
„Niestrudzony obroƒca dzieci nie narodzonych oraz Êwi´toÊci ma∏˝eƒstwa i rodziny,
˝arliwy budziciel sumieƒ, wybitny katolicki
dzia∏acz, pisarz i publicysta, oddany bezgranicznie Polsce, KoÊcio∏owi i narodowi”.
Przedstawiciele Zwiàzku S∏owiaƒskiego,
panowie: dr Ryszard Janiszewski, in˝. S∏awomir Leski i mgr W∏odzimierz Rynkowski, oraz proboszcz Parafii NSPJ ks. pra∏at

Krzysztof Cyliƒski serdecznie zapraszajà na
uroczyste obchody rocznicy urodzin Walentego Majdaƒskiego w dniu 14 lutego 2016
o godz. 11.00. Rozpocznà si´ one mszà Êw.
w parafialnym koÊciele przy ul. Borkowskiej 1, a po mszy nastàpi z∏o˝enie kwiatów
i zapalenie zniczy pod obeliskiem.
Hanna Kowalska

Bud˝et partycypacyjny 2017
W piàtek 15 stycznia br.
o pó∏nocy zakoƒczy∏o si´
sk∏adanie projektów do
warszawskiego bud˝etu
partycypacyjnego
na
2017 rok. Projekty mo˝na
by∏o zg∏aszaç przez Internet i papierowo. W Warszawie z∏o˝yliÊmy oko∏o
2600 projektów (w pierwszej edycji bud˝etu
zg∏oszonych by∏o 2236 projektów, a w drugiej
2333). Najwi´cej projektów (tak samo jak w zesz∏ym roku) z∏o˝yli mieszkaƒcy Mokotowa – ponad 300, troch´ mniej Woli – 216, a po oko∏o
190 mieszkaƒcy Pragi-Po∏udnie, Ursynowa i Bielan. W Weso∏ej zosta∏o zg∏oszonych 79 projektów (w roku ubieg∏ym by∏o ich 49), w tym na
Placu Wojska Polskiego – 4; w Zielonej i Grzybowej – 11; w Centrum, Woli Grzybowskiej i Groszówce – 25; w Starej Mi∏oÊnie – 39. Po zapoznaniu si´ ze z∏o˝onymi projektami dotyczàcymi
naszej dzielnicy mog´ powiedzieç, i˝ zagadnienia w nich poruszane dotyczà wielu dziedzin ˝ycia spo∏ecznego. OczywiÊcie najwi´cej projektów
dotyczy rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej (g∏ównie z∏o˝one sà dla obszaru Starej Mi∏osny), nie brak te˝ projektów dotyczàcych dzia∏aƒ
z zakresu kultury i edukacji (g∏ównie obszar Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka) oraz sportu i profilaktyki zdrowotnej (g∏ównie Zielona
i Stara Mi∏osna). Nie mo˝na oczywiÊcie pominàç
te˝ tych poruszajàcych temat ochrony Êrodowiska. Ze wszystkimi projektami mo˝na si´ zapoznaç na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Ka˝dy zainteresowany danym projektem
mo˝e drogà mailowà wys∏aç pytanie do autora
albo propozycj´ zmian w projekcie. Dzi´ki takim
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uwagom autorzy b´dà mogli zmieniaç i udoskonalaç swoje projekty, aby jeszcze lepiej odpowiada∏y potrzebom warszawiaków.
Kolejny czekajàcy nas etap to publiczne dyskusje mieszkaƒców. Rozpoczyna si´ on 15 lutego, a koƒczy 6 marca 2016 r. W tym czasie b´dà
odbywaç si´, otwarte dla mieszkaƒców, spotkania dyskusyjne, na których najpierw projekty b´dà prezentowane przez ich autorów, a nast´pnie
odbywaç si´ b´dzie dyskusja nad przedstawionymi projektami, pomi´dzy ich autorami, mieszkaƒcami, cz∏onkami Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego i przedstawicielami urz´du danej
dzielnicy. Spotkania te sà szansà na ulepszanie
projektów. W wyniku rozmów i dyskusji ka˝dy
projekt mo˝e byç uzupe∏niony, dopracowany lub
zupe∏nie zmieniony.
Do wszystkich projektodawców!!!
ObecnoÊç wasza lub waszego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiàzkowa. NieobecnoÊç projektodawcy lub
jego przedstawiciela jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!
Informacji o terminach spotkaƒ dyskusyjnych
prosz´ szukaç na stronie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a www.wesola.waw.pl lub na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Harmonogram spotkaƒ dyskusyjnych:
■

Obszar: Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka – 16 lutego (wtorek), godz. 18.00,
Gimnazjum nr 120, ul. Armii Krajowej 39

■

Obszar: Plac Wojska Polskiego, Zielona, Grzybowa – 17 lutego (Êroda), godz. 18.00,
Zespó∏ Szkó∏ nr 94, ul. Krótka 1

■

Obszar: Stara Mi∏osna
22 lutego (poniedzia∏ek), godz. 18.00, Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1: projekty
zwiàzane z oÊwiatà, kulturà i sportem, sprawami spo∏ecznymi i zdrowiem
23 lutego (wtorek), godz. 18.00, Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1: projekty zwiàzane z inwestycjami, infrastrukturà i ochronà
Êrodowiska.

Nast´pny etap to weryfikacja projektów. B´dzie on trwa∏ od 14 marca do 31 marca 2016 roku. W ca∏oÊci odbywa si´ on wewnàtrz urz´du.
Na etap ten sk∏ada si´ weryfikacja ogólna, weryfikacja szczegó∏owa i ponowna weryfikacja projektu. W tym czasie pracownicy urz´dów dzielnic
oraz jednostek m.st. Warszawy (np. ZDM, ZOM)
sprawdzà wszystkie projekty z∏o˝one do bud˝etu
partycypacyjnego. Szczegó∏owo o tym, czego
dotyczy weryfikacja, a tak˝e o kolejnym etapie
bud˝etu partycypacyjnego na 2017 rok b´dzie
mo˝na przeczytaç ju˝ w nast´pnym numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Wszystkich zainteresowanych bud˝etem
partycypacyjnym zapraszam na naszà stron´:
facebook.pl/BPWesola.
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Subiektywny przeglàd projektów zg∏oszonych
do bud˝etu partycypacyjnego 2017
Na 2017 rok do realizacji w ramach bud˝etu
partycypacyjnego mieszkaƒcy Weso∏ej zg∏osili
a˝ 80 projektów. Nie b´d´ pisaç o wszystkich,
po pe∏nà ich list´ odsy∏am Was na stron´
twojbudzet.um.warszawa.pl, ale chc´ przybli˝yç Wam kilka, moim zdaniem najciekawszych.
„S.A.M. Sala Aktywnego MyÊlenia –
czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu”
– na pozór zwyk∏y projekt szkolny: biblioteka
po∏àczona z czytelnià, salà multimedialnà i salà
ciszy w Szkole Podstawowej nr 171 w Weso∏ej.
Ale w czasach, gdy dzieci majà setki zaj´ç dodatkowych i od najm∏odszych lat uczone sà ˝ycia
pod presjà napi´tego grafiku tygodnia, a deficytowy jest u nich czas zupe∏nie wolny, który b´dà
mog∏y sp´dziç tak, jak same to sobie zaplanujà,
staje si´ czymÊ niezwyk∏ym. Sala ciszy b´dzie
miejscem do samodzielnej pracy, rozwijania
swoich pasji i do spotkaƒ z drugim cz∏owiekiem.
Nie spotkaƒ uczeƒ-nauczyciel, ale spotkaƒ s∏u˝àcych rozmowie, wymianie wra˝eƒ i wzajemnej
inspiracji. Pomys∏odawcy projektu piszà: chcemy
daç Dzieciom nowà przestrzeƒ, ksià˝ki, cisz´ i towarzystwo drugiego cz∏owieka, i jest to moim
zdaniem nowa jakoÊç, coÊ co wype∏nia luk´ mi´dzy nudà a bardzo intensywnym planem dnia
m∏odych ludzi. Ponadto b´dà si´ tu odbywaç
tak˝e warsztaty tematyczne, spotkania z interesujàcymi osobami, projekcje ciekawych filmów,
Dyskusyjny Klub Fimowy, a to i tak nie wszystko,
co chodzi po g∏owie projektodawcom.
Dodatkowo z S.A.M. b´dà mogli korzystaç
tak˝e seniorzy i inni mieszkaƒcy Weso∏ej, nie jest
to wi´c jedynie szkolny, ograniczony do spo∏ecznoÊci uczniów tej szko∏y projekt.
Pozostajàc w tematyce szkolnej, bardzo
ciekawym projektem jest Bezpieczny
Kàcik Ucznia (BeK@) – miejsce do swobodnego korzystania z urzàdzeƒ elektronicznych w Zespole Szkó∏ nr 94, zapewniajàce te˝ edukacj´
z zakresu bezpiecznego poruszania si´ w cyfrowym Êwiecie. Szczegó∏owe informacje o tym
projekcie znajdziecie na stronie 22 tego numeru,
poniewa˝ to w∏aÊnie autorzy naszego sta∏ego
kàcika pn. CyberEtyka sà jego twórcami.
Ogród deszczowy przy Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a. Szczerze mówiàc, pierwszy raz
spotka∏am si´ z poj´ciem ogrodu deszczowego,
w∏aÊnie przeglàdajàc projekty do nowej edycji
bud˝etu partycypacyjnego. W opisie krótkim pro-

jektu czytamy: Ogród deszczowy to nasadzenia
roÊlin w gruncie lub pojemniku, które usuwajà
zanieczyszczenia z przep∏ywajàcej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dachów. Dzi´ki ogrodom deszczowym mniej wody opadowej sp∏ywa
do kanalizacji, poniewa˝ zostaje ona zatrzymana
w warstwach filtracyjnych, a nast´pnie odparowana do atmosfery. Ogród deszczowy poprawia
mikroklimat, jednoczeÊnie pe∏ni funkcj´ ozdobnà.
Natomiast znacznie ciekawsze (i jak dla mnie
przekonujàce) jest uzasadnienie projektu: Fale
miejskich upa∏ów, a potem nag∏e burze i gwa∏towne deszcze, niewydolne studzienki i lokalne
podtopienia. Podczas ulew szczelnie zabudowane
powierzchnie nie pozwalajà wodzie wsiàkaç, powodujàc ogromne ka∏u˝e na chodnikach albo zalewajàc piwnice. Kilka godzin póêniej po wodzie
nie ma Êladu – sp∏ywa do kanalizacji, a na placu
boju zostajà wymagajàce podlewania drzewa
i trawniki, dla których jest ona znowu towarem
deficytowym. Szansà na zagospodarowanie cennej wody opadowej sà ogrody deszczowe [...].
Pierwsza edycja bud˝etu partycypacyjnego
da∏a Weso∏ej rolkostrad´, w tej edycji pad∏a propozycja RoLKoSTRADA Weso∏a – nauka
jazdy i wypo˝yczalnia sprz´tu. W projekcie
chodzi o regularne bezp∏atne zaj´cia z nauki jazdy na rolkach i nartorolkach wraz z nieodp∏atnym
wypo˝yczaniem sprz´tu (rolki, nartorolki, kije, kaski, buty) w okresie 18.04.2017 – 15.09.2017.
Tak, aby ka˝dy móg∏ „z∏apaç bakcyla” tej atrakcyjnej formy aktywnoÊci na Êwie˝ym powietrzu i doskonaliç swoje umiej´tnoÊci jazdy.
Letnie potaƒcówki przy Urz´dzie Dzielnicy. W dwie czerwcowe soboty w godzinach 16.00–21.30 parking przy Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a mia∏by si´ zamieniç w taneczny
parkiet na mi´dzypokoleniowe darmowe potaƒcówki przy muzyce granej na ˝ywo. Zawodowi
tancerze pokazaliby podstawy taƒców towarzyskich, a spalone kalorie b´dzie mo˝na uzupe∏niç
daniami z ró˝nych stron Êwiata, poniewa˝ wydarzeniu towarzyszy∏by zlot foodtrucków.
Dzieci i m∏odzie˝ taƒczàcy breakdance
w jednej grupie ze swoimi rodzicami? Czemu nie! CoÊ takiego mia∏oby si´ dziaç w SP 353.
Jak czytamy w pe∏nym opisie projektu o nazwie
Wspieranie koordynacji ruchów, kondycji
i wytrzyma∏oÊci poprzez zaj´cia Breakdance,
çwiczenia muzyczno-ruchowe, taƒce sà formami,

które kszta∏cà sprawnoÊç ruchowà, prowadzàc
do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju organizmu. Majà te˝ wp∏yw na wzbogacenie osobowoÊci ucznia [...]. Taniec breakdance aktywizuje dziecko na takie wartoÊci jak przyjaêƒ czy wzajemny szacunek. Stworzenie grupy tanecznej
sk∏adajàcej si´ z rodziców, dzieci, rodzeƒstwa,
znajomych stwarza mo˝liwoÊci integracji rodziny, budowania przyjaêni i wi´zi spo∏ecznych.
Jest pewien rodzaj chorób, których boimy
si´ szczególnie i kiedy dotknà kogoÊ z naszych bliskich, nie wiemy, jak post´powaç. To
choroby ot´pienne. Udar mózgu? Demencja?
O co chodzi, jak z tym ˝yç? Nie boimy si´!
Szkolimy si´! – to nazwa projektu, który pomo˝e je oswoiç. Pomys∏odawcy proponujà warsztaty „Organizacja opieki nad osobà z chorobà ot´piennà”. Warsztaty majà na celu wsparcie
w Êwiadomym i skutecznym pe∏nieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sàsiada osoby
z chorobà ot´piennà. Uczestnicy warsztatów zapoznajà si´ z mo˝liwymi sposobami adaptacji do
nowych wyzwaƒ jakie stwarza choroba, mo˝liwoÊciami organizacji czasu wolnego chorym
oraz mo˝liwoÊciami radzenia sobie ze stresem.
Choç chorobà nie jest, cià˝a tak˝e wymaga
specjalnej troski ze strony otoczenia, a niestety ˝yczliwoÊci dla kobiet ci´˝arnych jest w przestrzeni publicznej coraz mniej. Aby temu zaradziç,
pojawi∏ si´ projekt Dzieƒ ˝yczliwoÊci wobec kobiet w cià˝y dla mieszkanek Weso∏ej. Ma on na
celu popularyzacj´ pozytywnych postaw wobec
kobiet w cià˝y w urz´dach i innych placówkach
oraz nawiàzywanie pomi´dzy nimi relacji, wymian´ doÊwiadczeƒ, tworzenie spo∏ecznoÊci przysz∏ych mam. Projektodawca poza edukowaniem
spo∏eczeƒstwa i przystosowaniem urz´du proponuje tak˝e warte uwagi rozwiàzanie pomagajàce
rozpoznaç ci´˝arnà (szczególnie we wczesnym
etapie cià˝y, gdy nie widaç jej go∏ym okiem) – znaczek (zapewne przypink´) dla tej grupy kobiet.
W zasadzie mog∏abym jeszcze d∏ugo pisaç
o ciekawych projektach zg∏oszonych do tej edycji
bud˝etu partycypacyjnego – naprawd´ jest
w czym wybieraç, a tych kilka przeze mnie wymienionych nie wyczerpuje tematu oryginalnych
weso∏owskich pomys∏ów. Mamy w Weso∏ej naprawd´ kreatywne osoby, które dzielà si´ swoimi
dobrymi ideami i szukajà sposobów ich realizacji.
Z pewnoÊcià 653 000 z∏, które Weso∏a ma do rozdysponowania w ramach III edycji bud˝etu partycypacyjnego, b´dzie dobrze wydanymi pieni´dzmi, bez wzgl´du na to, które z projektów wygrajà w g∏osowaniu.
Marta Frejtan

REKL AMA

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

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Du˝o radoÊci z zimowego biegania!
Ale˝ to by∏a pi´kna sobota! Mróz, Ênieg, górki w Starej Mi∏oÊnie i ponad dwie setki uczestników Weso∏ych Biegów Górskich oraz WesolInO
– czyli biegów na orientacj´ tam˝e. Humory dopisywa∏y wszystkim, bo
okolicznoÊci przyrody do weekendowego wysi∏ku by∏y wprost wymarzone. W bazie zawodów na biegaczy czeka∏a goràca herbata.
W Weso∏ych Biegach Górskich tradycyjnie do wyboru by∏y trzy dystanse: 2, 6
i 10 km, do pokonania na dwukilometrowej p´tli o blisko 50 m przewy˝szenia.
Na najkrótszym odcinku najszybciej finiszowa∏ ¸ukasz Smogorowski (Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji) z czasem
8:37, a wÊród paƒ Tola Màczka (kategoria do 12 lat!) – 12:34. Na 6 km zwyci´-

˝yli Konrad Modliƒski (27:54) i Gizela
Grabiƒska (AZS Uniwersytet Warszawski,
33:13). Na królewskim dystansie 10 km
triumfowali Pawe∏ Rudnicki (Dram Run,
43:04) i Patrycja Bereznowska (Lechici
Zielonka, 52:20). Co zrozumia∏e, czasy
by∏y nieco s∏absze ni˝ tydzieƒ wczeÊniej,
ale warunki równie˝ by∏y bardziej wyma-

gajàce. By∏o Êlisko i – szczególnie na
pierwszym okrà˝eniu, kiedy trasa
by∏a jeszcze nie przedeptana – ci´˝ko by∏o biec na sto procent ze
wzgl´du na wàtpliwej jakoÊci przyczepnoÊç pod∏o˝a.
W WesolInO wystartowa∏o ponad 70
osób. Furor´ robi ma∏˝eƒstwo Paƒstwa
Zielczyƒskich. Nie wypominajàc wieku,
trudno nie wspomnieç, ˝e
oboje zbli˝ajà si´ do 90.
roku ˝ycia! Pani Helena
i Pan Mieczys∏aw wystartowali na trasie B, której
pokonanie zaj´∏o im ponad 100 minut. Imponujàce! Zwa˝ywszy, ˝e do czytania mapy... nie u˝ywajà
okularów! W kategoriach
C tryumfowali Agnieszka
Biolik i Tadeusz Pi∏kowski,
który nieznacznie wyprzedzi∏ Karola Galicza. Na trasach B – Marzena Wàsiewicz i Marek Dràgowski,
zaÊ na trasach A – Julia
Rejmer i Krzysztof Wroniak. Na starcie nie zabrak∏o kilkulatków,
którzy równie˝ zdobywajà doÊwiadczenia
nawigacyjne.
Kolejne spotkanie zimowych biegaczy
górskich w Starej Mi∏oÊnie w ostatni weekend warszawskich ferii, czyli 13 lutego!
Zapraszamy.
REKL AMA

Nabory zaczynamy od 15 lutego
wt-czw, godz. 17:00-18:00 – rocznik 2011–2009
pon-śr, godz. 18:15-19:30 – rocznik 2007-2005
pon-śr-pt, godz. 18:15-19:30 – rocznik 2005-2003
pon-śr, 19:30-21:00 – judo dla dorosłych pow. 15 lat

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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Zg∏oszenia: www.team360.pl. Udzia∏
w zawodach wià˝e si´ z op∏atà startowà.
Sponsorzy i partnerzy: Helion S.A., Rusz
si´, Regatta – Great Outdoors, Perfect Sport,
Manana, Pizzeria Pe-Pe, Legia Warszawa,
Hotel Brant, doktor A – skupieni na Tobie.
Media: Silne-Studio.pl, WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a, Orienteering.waw.pl, Biegam Bo Lubi´, MaratonyPolskie.pl, Maratony24.pl, Maratonczyk.pl.
Biegi rozgrywane w lesie w Weso∏ej, w pobli˝u skrzy˝owania ulic Bronis∏awa Czecha
i 1 Praskiego Pu∏ku. Kolejne zawody odb´dà si´ w terminach:
■ 13 lutego
■ 5 marca
■ 12 marca
■ 26 marca (bieg fina∏owy).
Co mo˝na robiç podczas tych imprez?
Dobrze si´ bawiç, oczywiÊcie... Ci, którzy
majà ochot´ sobie po prostu pobiegaç, mogà w ramach Weso∏ych Biegów Górskich
wystartowaç na dystansie 2, 6 albo 10 km.
Natomiast ci, którzy wolà oprócz biegania
spróbowaç tak˝e swoich si∏ w nawigacji
– wybiorà zapewne
WesolInO. Przygotowane sà trasy na orientacj´ dla ka˝dego – od
najm∏odszych dzieci,
poprzez poczàtkujàcych, starszych zawodników, a˝ do tych, którzy majà ju˝ doÊwiadczenie nawigacyjne i sà
w stanie zmierzyç si´
z najd∏u˝szymi (ok. 6–7
km) i najbardziej wymagajàcymi trasami.
Zapraszamy na start!
Baza zawodów: Szko∏a Podstawowa nr 173
w Warszawie-Weso∏ej.
Igor B∏achut
Fot. Piotr Siliniewicz
(silne-studio.pl)
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ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w post´powaniu sàdowo-administracyjnym.

Bezp∏atna pomoc prawna w Weso∏ej
Od poczàtku stycznia 2016 r. w Warszawie
uruchomiono 35 punktów nieodp∏atnej pomocy prawnej dla osób spe∏niajàcych okreÊlone
warunki. Jeden z takich punktów dzia∏a
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a. Pomoc prawna
udzielana jest przez 5 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach.
Z pomocy prawnej w punkcie znajdujàcym si´
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pok. –102, skorzystaç mo˝na w nast´pujàcych terminach:
■ poniedzia∏ek: 14.00–18.00
■ wtorek:
12.00–16.00
■ Êroda:
10.00–14.00
■ czwartek:
10.00–14.00
■ piàtek:
10.00–12.00 i 14.00–16.00.
Osoby uprawnione do skorzystania z nieodp∏atnej pomocy prawnej (na etapie przedsàdowym):
■ m∏odzie˝ do 26 roku ˝ycia,
■ osoby posiadajàce wa˝nà Kart´ Du˝ej Rodziny,
■ seniorzy po ukoƒczeniu 65 lat,

■

■
■
■

■

■

■

■

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzajàcego zosta∏o przyznane Êwiadczenie
z pomocy spo∏ecznej na podstawie ustawy
o pomocy spo∏ecznej,
kombatanci,
weterani,
zagro˝eni lub poszkodowani katastrofà naturalnà, kl´skà ˝ywio∏owà lub awarià technicznà.
Czego mogà oczekiwaç:
poinformowania o obowiàzujàcym stanie
prawnym, o przys∏ugujàcych uprawnieniach
lub o spoczywajàcych obowiàzkach,
wskazania sposobu rozwiàzania problemu
prawnego,
udzielenia pomocy w sporzàdzeniu projektu
pisma w sprawach, z wy∏àczeniem pism procesowych w toczàcym si´ post´powaniu przygotowawczym lub sàdowym i pism w toczàcym
si´ post´powaniu sàdowo-administracyjnym,
sporzàdzenia projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sàdowych lub ustanowienie pe∏nomocnika z urz´du w post´powaniu sàdowym lub

Uprawnieni mogà uzyskaç informacje
w zakresie:
■ prawa pracy,
■ przygotowania do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
■ prawa cywilnego,
■ spraw karnych,
■ spraw administracyjnych,
■ ubezpieczenia spo∏ecznego,
■ spraw rodzinnych,
■ prawa podatkowego z wy∏àczeniem spraw
podatkowych zwiàzanych z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Pomoc nie b´dzie natomiast obejmowa∏a
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i dzia∏alnoÊci gospodarczej, z wyjàtkiem przygotowywania do jej rozpocz´cia.
Wi´cej informacji na stronie: http://www.wesola.waw.pl/.
Redakcja
êród∏o http://www.wesola.waw.pl

Zmieƒ lokalne prawo mieszkaniowe!
Biuro Porad Obywatelskich od maja 2015 r. realizuje projekt „Aktywni mieszkaƒcy” dzi´ki dotacji uzyskanej z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – konkurs FIO 2015 Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Dzia∏ania b´dà kontynuowane tak˝e w 2016 r.
Celem projektu jest zach´cenie mieszkaƒców
Warszawy do wyra˝ania opinii oraz w∏àczenia
si´ w opracowanie propozycji zmian wybranych
przepisów lokalnego prawa mieszkaniowego
m.st. Warszawy.
Dà˝ymy do tego, ˝eby w∏adze m.st. Warszawy
wprowadzi∏y korzystniejsze przepisy dla lokatorów mieszkaƒ komunalnych i socjalnych znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej i spo∏ecznej. Nasze propozycje konsultujemy na bie˝àco z mieszkaƒcami Warszawy.

Zainteresowanych wyra˝eniem opinii nt. proponowanych zmian, którzy sà bezpoÊrednio dotkni´ci negatywnymi konsekwencjami obecnie
obowiàzujàcych przepisów lokalnego prawa
mieszkaniowego lub których bliscy lub znajomi
znaleêli si´ bàdê mogà si´ znaleêç w takiej sytuacji, zapraszamy do:
Biura Porad Obywatelskich lub jednego
z dziewi´ciu Dzielnicowych Punktów Porad
dzia∏ajàcych na Bielanach, Mokotowie, Pradze-Pó∏noc, Pradze-Po∏udnie, w ÂródmieÊciu,
na Targówku, w Ursusie, Wawrze i na Woli.
Adresy BPO i dzielnicowych punktów oraz
godziny przyj´ç mieszkaƒców Warszawy znajdujà si´ na stronie Biura Porad Obywatelskich

www.bpowarszawa.com, mo˝na si´ te˝ o nie dowiedzieç pod numerem telefonu 22 828-12-95
w dni powszednie w godzinach 10.00–15.00.
Ponadto opinie i propozycje zmian przepisów
lokalnego prawa mieszkaniowego mo˝na wyraziç
na Facebooku (https://www.facebook.com/bpow
warszawie) i naszej stronie internetowej m.in. poprzez wype∏nienie krótkiej ankiety, w formie
otwartych komentarzy, klikni´ç „Lubi´ to!” etc.
Zapraszamy! Ka˝dy g∏os mo˝e pomóc w poprawieniu sytuacji wielu osób i rodzin, które nie
ze swojej winy ponoszà powa˝ne konsekwencje
niekorzystnych przepisów lokalnego prawa
mieszkaniowego.
Monika Lisik
doradca Biura Porad Obywatelskich

REKL AMA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

603-373-968
11
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ZAPRASZAMY DO
NOWO OTWARTEGO LOKALU
PRZY UL. GRZYBOWEJ 12
W REMBERTOWIE.

ODWIEDŹ NAS!
OTWARCIE

20 LUTEGO
WIĘCEJ INFORMACJI – TEL. 781 001 001
ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU!
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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.

Kàcik seniora
UTW dzieciom
W styczniu br. zosta∏a
otwarta Przychodnia Pediatryczna przy ul. Kamyk w osiedlu Stara Mi∏osna. Studentki UTW
Weso∏a, chcàc umiliç
czas oczekiwania ma∏ym
pacjentom, postanowi∏y
udekorowaç Êciany przychodni swoimi obrazami. I tak pracownia
„Surreal” wyczarowa∏a 16 obrazów (z czego
4 sama mistrzyni Maria Surawska), które
przekazano na r´ce kierownik przychodni
dr Ewy Majorczyk. Byç mo˝e znajdziemy si´
tam ze swoimi wnukami, które b´dà dumne
z darów swoich babç.

24.01.2016 w Teatrze Narodowym w Warszawie odby∏ si´ kolejny Ostry Dy˝ur Poetycki, otwierajàcy ju˝ 16 sezon tej wspania∏ej charytatywnej akcji. Tym razem dochód
ze sprzeda˝y biletów przeznaczony by∏ na
Hospicjum Onkologiczne Êw. Krzysztofa
w Warszawie. Krystyna Gucewicz, która jest
twórcà tych spotkaƒ, by∏a goÊciem weso∏owskiej Biblioteki w dniu 28.01 br. Pisarka,
krytyk sztuki i satyryk w jednej osobie promowa∏a swojà ksià˝k´ „Jeszcze wczoraj
mia∏am raka”. To opowieÊç o sile walki
z chorobà, o przera˝eniu, wÊciek∏oÊci, ale
i cierpliwoÊci, optymizmie i o wsparciu najbli˝szych. Przeczytamy tam równie˝ o tym,
jak narodzi∏ si´ pomys∏ „Ostrych Dy˝urów
Poetyckich”. Ksià˝ka zawiera te˝ mnóstwo
anegdot ze spotkaƒ z wielkimi osobowoÊciami z ró˝nych Êrodowisk twórczych i lekarskich. Dobra, màdra lektura na d∏ugie wieczory. Goràco polecam.
Gra˝yna Weber

Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski
przypadajàcej w tym roku Polski Komitet Pomocy
Spo∏ecznej w Weso∏ej zaprasza na

WYCIECZK¢ SZLAKIEM
POLSKICH GRODÓW.
Wycieczka odb´dzie si´ w dniach 22–23 kwietnia br.
Odwiedzimy Poznaƒ, Kórnik i oczywiÊcie Gniezno, które
by∏o pierwszà stolicà Polski. Wycieczka obejmuje transport, wy˝ywienie oraz nocleg.
Zg∏oszenia pod numerem telefonu (22) 773 54 44, Helena Kaêmierczak.

WARTO ZOBACZYå:

Spotkanie dla dziadków z wnukami
Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, zaprasza we wtorek 16 lutego 2016 o godzinie 15.30 na spotkanie
dla dziadków z wnukami.
Na ile sposobów mo˝na namalowaç
portret?
Na stronie Muzeum czytamy: wydaje si´,
˝e nie ma nic prostszego, ni˝ pozowaç artyÊcie. Czy na pewno? Czy artysta zawsze
maluje modela w taki sposób, w jaki go
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

widzi? Podczas spotkania poznamy wizerunki niepospolitych postaci i postaramy
si´ je poznaç.
Wi´cej informacji na stronie: http://www.mnw.art.
pl/edukacja/dzieci-rodziny/sztuka-dla-wnuka/
Wst´p wolny.

Kàcik bibliofila
Zanurzyç si´
w mrok
Tim Weaver
Autorem tego kolejnego ju˝ krymina∏u obyczajowego jest brytyjski
dziennikarz Tim
Weaver. Spod jego pióra wychodzà
zgrabnie skonstruowane i trzymajàce w napi´ciu historie osadzone we
wspó∏czesnej Anglii. Wspólnym bohaterem powieÊci Weavera jest by∏y
dziennikarz, obecnie prywatny detektyw David Raker. Tym razem ma
on za zadanie odnalezienie zaginionej siedemnastoletniej dziewczyny,
Megan Carver. Przyjmujàc zlecenie, Raker nie wie jeszcze, ˝e poznanie tajemnic Megan mo˝e go
kosztowaç ˝ycie. Polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Weaver T. – Zanurzyç si´ w mrok
2. Matuszkiewicz I. – Zjazd rodzinny
3. Nejman A. – Migda∏owy aromat
4. Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
5. Sten V. – Na spokojnych wodach
6. Jeffries S. – Salomon: kot, który
leczy∏ dusze
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Chyliƒska A. – Zezia i wszystkie
problemy Êwiata
2. Le Huche M. – Jejku-Jejku chce
coÊ zmieniç
3. Nela Ma∏a Reporterka
– 10 niesamowitych przygód Neli
Literatura popularnonaukowa:
1. Or∏oÊ K. – Dzieje dwóch rodzin:
Mackiewiczów z Litwy i Or∏osiów
z Ukrainy
2. Koper S. – OszuÊci, zabójcy, kasiarze
3. Pokora W. – Z Pokorà przez ˝ycie
4. Santorski J. – Si∏a spokoju, którego
nie ma
Iza Zych

Maria Surawska
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My si´ zimy nie boimy!
Luty w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Nowy rok zacz´liÊmy g∏oÊno i z przytupem,
styczeƒ przyniós∏ nam wiele wydarzeƒ,
ale zespó∏ OÊrodka Kultury i filii ODT „Pogodna”
ju˝ zdradza szczegó∏y lutowego programu.
B´dzie równie ciekawie.
Na sam poczàtek zapraszamy dzieci i m∏odzie˝
na zaj´cia w ramach akcji „Zima w mieÊcie
2016”. OÊrodek Kultury ma w planach zaj´cia
artystyczne, ruchowe i muzyczne: w siedzibie
przy ul. Starzyƒskiego od 8 do 12 lutego w godzinach 10.00–14.00, a w filii ODT „Pogodna”
od 1 do 5 lutego, w tych samych godzinach.
Warto pami´taç o zapisaniu swojego dziecka, bo
liczba miejsc na zaj´ciach jest ograniczona.
Jak co miesiàc rodzice i dzieci mogà liczyç na
spektakl – a nawet dwa! Tym razem ponownie odwiedzi nas grupa Dur-Moll z nowym przedstawieniem: „Kosmiczne przygody”. Jako drugi zaprezentuje si´ Teatr Dobrego Serca. Jego aktorzy odegrajà opowieÊç pod tytu∏em „BaÊniowy pokoik”.
BaÊni nie zabraknie tak˝e na drugiej ods∏onie cyklu
„BaÊniowe soboty”, które prowadzi u nas Alicja
Kubas. A ci, którzy chcieliby zach´ciç swoje dzieci
do samodzielnego pokazywania historii, mogà to
zrobiç, zabierajàc je na nasze warsztaty teatralne
prowadzone przez Bogumi∏´ Stachurskà.

14

Dla tych, którzy chcà skorzystaç z karnawa∏u,
mamy dwie muzyczne propozycje, których nie
mo˝na przegapiç! Pierwsza to koncert duetu
Katarzyny Michalskiej i Roberta Falkowskiego, który b´dzie mieszankà nastrojów z gatunku
soul i jazz. Druga to powrót do Weso∏ej s∏ynnej
grupy Singin' Birds. To trio charyzmatycznych
wokalistek Êpiewajàcych najprawdziwszy swing
rodem z lat 30. i 40. Towarzyszà im doskonali
muzycy, a klimat, który razem tworzà, nikogo nie
pozostawia oboj´tnym. Ostatnio do czerwonoÊci
rozgrzali publicznoÊç 24 fina∏u Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy w Klubie KoÊciuszkowca.
Teraz wreszcie majà okazj´ pokazaç si´ u nas
w pe∏nej krasie!
Luty to tak˝e miesiàc spotkaƒ. Tym razem zawitajà do nas trzy wyjàtkowe osobistoÊci. 20 lutego otworzymy wystaw´ prac Marka Jaskólskiego-Lubasza. To wyjàtkowy malarz i rysownik. Jego obrazy tworzà ca∏e opowieÊci, do
których artysta przyporzàdkowuje utwory muzyczne. Jak sam mówi,
maluje nie on, a ktoÊ,
kto prowadzi jego r´k´. Kto? Tego nie wiadomo, za ka˝dym razem mo˝e to byç ktoÊ
inny. Tajemnica, oniryzm niczym z „Mistrza
i Ma∏gorzaty” – to nastroje, jakie znajdziecie
w jego obrazach.
Drugie spotkanie to
wizyta w naszym
oÊrodku braci ¸ukasza
i Jakuba Sidorów.
Opowiedzà o swojej
podró˝y w góry Pamiru, poka˝à tak˝e z niej
zdj´cia. Bracia znani sà
z zami∏owania do nietypowych tras, doÊwiadczenia w górach,
mi∏oÊci do dwóch kó∏ek i ci´tego j´zyka.
W lutym kontynuujemy tak˝e program
spotkaƒ z grami planszowymi. Od nowego
roku ruszy∏a nowa inicjatywa: „Klub Mi∏oÊników Gier Planszowych” na Starzyƒskiego, a w filii „Pogodna”

ca∏y czas odbywajà si´ „Pogodne planszówki”.
Dzi´ki temu wszystkie soboty w lutym b´dà
otwarte dla graczy i tych, którzy dopiero chcà
poznaç najnowsze i najciekawsze gry. Nie trzeba
mieç w∏asnych, bo na miejscu b´dzie ich sporo.
Szczegó∏y znajdziecie na stronie internetowej
www.domkulturywesola.net oraz na naszych
profilach na Facebooku.

Co, gdzie i kiedy?
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, ul. Starzyƒskiego 21
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

8–10 lutego, godz. 10.00–14.00 – ZIMA
W MIEÂCIE 2016
13 lutego, godz. 12.00–15.00 – Klub Mi∏oÊników Gier Planszowych
14 lutego, godz. 16.00 – Kosmiczne przygody
– spektakl dla dzieci
20 lutego, godz. 9.00 – Warsztaty teatralne
20 lutego, godz. 10.00 – BaÊniowa sobota –
wspólne opowiadanie baÊni zakoƒczone
warsztatem plastycznym
21 lutego, godz. 17.00 – Âladami Ênie˝nej
pantery – spotkanie z podró˝nikami, braçmi
¸ukaszem i Jakubem Sidorami
24 lutego, godz. 10.00 – Warsztaty etnograficzne
26 lutego, godz. 11.50 – Spotkania z muzykà
– koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci
27 lutego, godz. 12.00–15.00 – Klub Mi∏oÊników Gier Planszowych
27 lutego, godz. 18.00 – Koncert swingowy
grupy Singin' Birds pod tytu∏em „Niech tak zostanie”
27 lutego, godz. 9.00 – Warsztaty teatralne

Filia OK Weso∏a –
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 25, Stara Mi∏osna
■

■

■

■

■

■

■

1–5 lutego, godz. 10.00–14.00 – ZIMA
W MIEÂCIE 2016
6 lutego, godz. 13.30–18.30 – Pogodne planszówki
13 lutego, godz. 18.00 – „Fly me to the moon”
– koncert duetu Katarzyny Michalskiej i Roberta Falkowskiego (jazz, smooth jazz, soul)
20 lutego, godz. 13.30–18.30 – Pogodne
planszówki
20 lutego, godz. 19.00 – Âladami Indian
– wernisa˝ wystawy malarstwa i rysunków
Marka Jaskólskiego-Lubasza
26 lutego, godz. 10.50 – Spotkania z muzykà
– koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci
28 lutego, godz. 16.00 – BaÊniowy pokoik –
spektakl dla dzieci
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów: Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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Weso∏owskie anio∏y nagrodzone
w ogólnopolskim konkursie
W grudniu 2015 r. do Wa∏brzyskiego
OÊrodka Kultury zlecia∏o si´ 3600 anio∏ów
z ca∏ej Polski, w tym kilka z naszej dzielnicy. By∏y malowane, wyklejane, rysowane,
materia∏owe i oczywiÊcie ceramiczne!
Jury w sk∏adzie: Kamila Ko∏odziejczyk –
instruktor WOK, Barbara Mucha-Brodziƒska – ceramik, artysta plastyk, oraz Jan
Walkowiak – ceramik, mistrz malowania na
szkle, przyzna∏o nagrody i wyró˝nienia
w pi´ciu kategoriach wie-

Wyp∏ywa g∏adko s∏odkimi usty,
buja po ∏àkach, wichrami goni.
Daje nadziej´ z∏udnym rachubom,
pustymi s∏owy, zbiór zasad trwoni.
Szcz´Êcie? – Podarek? – Losu mg∏awica?
Niewa˝ne kiedy – z kim – po kryjomu,
Czcza obietnica – ta ladacznica –
burzy twój spokój we w∏asnym domu.

Antoni Szczepkowski, 6 lat

I miejsce w kategorii wiekowej 5–8 lat zdoby∏ AntoÊ
Szczepkowski, Weronika
Zajàc zaj´∏a II miejsce
w kategorii 9–13 lat,
a Jessica Wilniewczyc
II miejsce w kategorii
14–18 lat. Serdecznie gratulujemy naszym m∏odym
ceramikom!

Jessica Wilniewczyc,17 lat

kowych i dwóch dotyczàcych formy prac (p∏aszczyzna i rzeêba), a piszemy
o tym, poniewa˝ nagrodzono
te˝ trzy prace z Weso∏ej!

Obietnica

Weronika Zajàc,
13 lat

Hanna Kowalska

Po tysiàc razy funta k∏aków warta,
mydlana baƒka w zamku na lodzie,
androny mieli w bajoƒskie sumy,
niebieski migda∏ warzy na miodzie.
S∏yszysz jej szelest – odg∏os ko∏acze,
przecierasz oczy – kiedy si´ ziÊci?
Czekaniem daremnym jestestwo p∏acze,
nadstawiasz ucha – to ob∏uda piszczy.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

Nie igraj z diab∏em
B∏yskotliwy, lekki, a przede wszystkim zabawny i przedstawiony
z pe∏nym dystansem. Tak w skrócie mo˝na opisaç spektakl, który
odby∏ si´ 26 stycznia 2016 r. w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”. Niech ˝a∏uje, kto nie widzia∏!
„Igraszki z diab∏em” to sztuka teatralna napisana przez Jana Drd´
w okresie II wojny Êwiatowej. W Polsce spektakl zdoby∏ najwi´kszà
popularnoÊç w latach 80. dzi´ki przeniesieniu na ekrany telewizji.
Niestety z czasem odszed∏ on w zapomnienie.
Dzi´ki amatorskiej grupie teatralnej dzia∏ajàcej przy ODT znowu mieliÊmy okazj´ zajrzeç do Czarciego M∏yna, stanàç oko w oko
z diab∏em, a tak˝e uratowaç „m∏ode duszyczki” przed otch∏anià
piekie∏. Wszystko dzi´ki wspania∏ym aktorom i ich opiekunowi Tadeuszowi Lempkowskiemu, którzy postanowili na nowo wystawiç
sztuk´ „Igraszki z diab∏em”.
Amatorska grupa teatralna dzia∏a od zesz∏ego roku. Zapisaç si´
mo˝e ka˝dy, kto ma choç troch´ zaci´cia teatralnego. Ch´tni sà zawsze mile widziani! Opisujàc grup´, nie mo˝na nie powiedzieç
o barwnych osobowoÊciach i temperamentach, które nadajà niesamowitego charakteru ca∏ej twórczoÊci. Sà zupe∏nie ró˝ni od siebie, ale widaç, ˝e ∏àczy ich wspólny cel – tworzenie wyjàtkowej sztuki poprzez
humorystyczne, a niekiedy ironiczne podejÊcie do niej. Takiej sztuce
nie mo˝na si´ oprzeç!
Wczorajszy wyst´p jest ju˝ kolejnym w dokonaniach zespo∏u
i nie ostatnim. Ju˝ nied∏ugo, bo 16 kwietnia 2016 r. b´dzie mo˝na
obejrzeç ca∏y spektakl w OÊrodku Kultury Dzielnicy Weso∏a przy
ul. Starzyƒskiego 21. Zach´cam serdecznie, bo nie mo˝na przegapiç takiej okazji.
Do zobaczenia na widowni!
Dagna Zakrzewska
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Spotkanie z cyklu Otwarte Lekcje
Historii – „Jaworzniacy”
Pierwsza w tym roku Otwarta Lekcja Historii
(14 stycznia) poÊwi´cona by∏a „jaworzniakom”.
Ich losy to ma∏o znany fragment historii powojennej Polski i wa˝na karta w historii harcerstwa
– wi´kszoÊç z wi´êniów Jaworzna mia∏a korzenie harcerskie. Tym bardziej cieszy nas obecnoÊç
na spotkaniu harcerzy ze 145 Warszawskiej Dru˝yny Harcerskiej „Zew”. W temat wprowadzi∏
nas film dokumentalny „Dywizja nastolatków”
(2008 r.) Aliny Czerniakowskiej poÊwi´cony historii powojennych grup m∏odzie˝owych, które
przeciwstawia∏y si´ sowietyzacji kraju i wyst´powa∏y przeciwko komunistycznym w∏adzom. Nastoletni konspiratorzy w bardzo ró˝ny sposób
wyra˝ali swój sprzeciw – wywieszali antysowieckie afisze, niszczyli wizerunki Stalina, Rokossowskiego i Bieruta. Za swojà dzia∏alnoÊç, mimo
m∏odego wieku, byli skazywani na wieloletnie
kary wi´zienia. Re˝yserka prezentuje t´ nieznanà
kart´ historii Polski przez pryzmat wspomnieƒ
ówczesnych wi´êniów Jaworzna – jak mogliÊmy
si´ przekonaç – ciàgle m∏odych duchem.

Nasz goÊç – jaworzniak – Jerzy Stokowski
(mieszkaniec Starej Mi∏osny) wprowadzi∏ nas
w film, a po nim opowiada∏ o ówczesnych zdarzeniach, o losach powojennych, o powstaniu
Zwiàzku Jaworzniaków. MieliÊmy wi´c niepowtarzalnà okazj´ uczyç si´ historii z pierwszej r´ki.
W Jaworznie w czasie II wojny Êwiatowej
utworzono podobóz obozu koncentracyjnego
w Auschwitz. W 1945 roku utworzono tutaj Centralny Obóz Pracy m.in. dla ˝o∏nierzy AK, w 1949
roku zosta∏ on przekszta∏cony w tzw. Progresywne
Wi´zienie dla M∏odocianych Przest´pców organizowane na wzór sowieckich ∏agrów. To w∏aÊnie
tutaj usi∏owano przez ci´˝kà prac´ w kopalniach
oraz dzia∏ania propagandowe „zresocjalizowaç”

m∏odzie˝ z setek ówczesnych organizacji patriotycznych. Przez 6 lat przez Jaworzno przesz∏o ponad 10 tysi´cy m∏odych Polaków.
Zach´camy wszystkich harcerzy do zorganizowania spotkania z Panem Jerzym – bardzo interesujàcym cz∏owiekiem, Êwiadkiem historii.
Ch´tnie pomo˝emy!

Warsztaty NadwiÊlaƒskiego
Uniwersytetu Dzieci´cego
Pierwszy semestr z NadwiÊlaƒskim Uniwersytetem Dzieci´cym ju˝ za nami. W∏aÊnie odby∏y si´
ostatnie w tym semestrze warsztaty, tym razem
poÊwi´cone sztuce cyrkowej. Nasza wspó∏praca
z NAUD-em rozpocz´∏a si´ wiosnà 2015 roku,
a po wakacjach odby∏o si´ spotkanie poÊwi´cone
dinozaurom prowadzone przez prof. Tomasza Suleja – paleontologa. Wspólna podró˝ po krainie
nauki by∏a niezwykle ciekawa i obfitujàca w zaskakujàce zwroty akcji. Kiedy goÊciem by∏ prawdziwy ˝ywy szczurek lub szkielet o uroczym imieniu Hipolit, kiedy prowadzàcy kolejne warsztaty
opowiadali ciekawostki z ró˝nych dziedzin nauki,
np. chemii, fizyki, geologii, archeologii, w oczach
m∏odych s∏uchaczy by∏o naprawd´ widaç ogromne zainteresowanie i ch´ç zg∏´biania tajników
nauki. Taka postawa m∏odych badaczy, a tak˝e
niezwyk∏a pasja w eksplorowaniu rzeczywistoÊci
i zami∏owanie do prowadzenia doÊwiadczeƒ dobrze wró˝à polskiej nauce. Mamy nadziej´, ˝e
b´dzie to pierwszy krok m∏odych studentów
w kierunku odkryç naukowych.
Ju˝ teraz zapraszamy na spotkanie otwarte
inaugurujàce kolejny semestr NadwiÊlaƒskiego
Uniwersytetu Dzieci´cego, które odb´dzie si´
22 lutego o godz. 17.00 w goÊcinnej sali Bistro
Zakàtek przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Na warsztatach dowiemy si´, co to jest druk 3D.

Spotkanie autorskie
z Annà Kamiƒskà
18 lutego o godz. 18.30
zapraszamy na spotkanie
z autorkà ksià˝ki „Simona.
OpowieÊç o niezwyczajnym ˝yciu Simony Kossak”
– Annà Kamiƒskà. Bohaterkà spotkania b´dzie Simona Kossak – córka Jerzego, wnuczka Wojciecha,
prawnuczka Juliusza – trzech malarzy rozmi∏owanych w polskim krajobrazie i historii. Bratanica
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny

Samozwaniec. Simona, która mia∏a byç synem
i czwartym Kossakiem i tak jak przodkowie dêwigaç sztalugi oraz znane nazwisko, wybra∏a w∏asnà drog´... Ksià˝ka Anny Kamiƒskiej to fascynujàcy portret buntowniczej pasjonatki i silnej, nietuzinkowej kobiety.

Dotacje na dzia∏alnoÊç
Biblioteki w 2015 r.
W minionym roku poza dotacjà podmiotowà
przeznaczonà na dzia∏alnoÊç statutowà Biblioteka otrzyma∏a tak˝e dotacje z:
- Biblioteki Narodowej w ramach programu
„Zakup nowoÊci wydawniczych do bibliotek”
realizowanego ze Êrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za otrzymane
pieniàdze w wysokoÊci 14 000 z∏ zakupiliÊmy
581 ksià˝ek z literatury beletrystycznej oraz
popularnonaukowej.
- Instytutu Ksià˝ki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” na realizacj´ zadania „Komputery dla biblioteki
w Weso∏ej” w wysokoÊci 27 468 z∏. Otrzymane
oraz w∏asne Êrodki w wysokoÊci 5232 z∏ pozwoli∏y nam zakupiç 6 zestawów komputerowych,
2 laserowe kolorowe drukarki oraz zestaw multimedialny: projektor i tablic´ multimedialnà.
- Fundacji Orange w ramach programu
„Orange dla bibliotek” na finansowanie dost´pu do Internetu w 3 placówkach Biblioteki
od stycznia do lipca w wysokoÊci 1892,25 z∏.
W 2016 roku Biblioteka dostanie Êrodki finansowe z bud˝etu partycypacyjnego w wysokoÊci 10 100 z∏ na zakup ksià˝ek.
Wszystkim, którzy poparli nasz zesz∏oroczny
projekt, serdecznie dzi´kujemy! W tym roku równie˝ z∏o˝yliÊmy swoje projekty do bud˝etu z przeznaczeniem na zakup ksià˝ek, filmów i audiobooków. Bardzo goràco prosimy o ich poparcie.

Zaproponuj ksià˝k´ do zakupu
Ka˝dy czytelnik mo˝e mieç wp∏yw na to, jaka
ksià˝ka b´dzie kupiona do biblioteki. JeÊli uwa˝asz, ˝e dana ksià˝ka jest godna przeczytania
i powinna wzbogaciç zbiory naszej Biblioteki,
to podziel si´ tà informacjà z nami. Mo˝esz
to zrobiç bezpoÊrednio, zg∏aszajàc swoje propozycje na miejscu w ka˝dej naszej placówce,
lub drogà mailowà na adres Biblioteki. Jeszcze
innà mo˝liwoÊcià jest wpis na forum strony
http://www.wesola.e-bp.pl lub na blogu
http://biblioteka-w-wesolej.blogspot.com/
w zak∏adce „Poleç ksià˝k´”. Zach´camy do
wspó∏tworzenia naszego ksi´gozbioru.
Biblioteka Publiczna w Weso∏ej

REKL AMA

-$.2ÏÄ
E-PALENIA
W NAJSZERSZEJ
OFERCIE
E-PAPIEROSY I LIQUIDY

16

ul. Trakt Brzeski 40
:DUV]DZD:HVRÊD

Nr 177 / Luty 2016

WESO¸A

QLTURKA

Geniusz tym razem
nie taki genialny
„NIENAWISTNA ÓSEMKA”
re˝. Quentin Tarantino
Jestem fankà Tarantino, co na pewno da∏o
si´ zauwa˝yç w moich
dotychczasowych tekstach. Zresztà – prawdopodobnie
trudno
znaleêç osob´, która si´
tak nie identyfikuje.
Dlatego obowiàzkowym
punktem programu w styczniu by∏o dla
mnie pójÊcie do kina na „Nienawistnà
ósemk´”. Niestety, nie by∏o tak rewelacyjnie jak zazwyczaj.
Stworzony przez Tarantino western przywodzi na myÊl spektakl teatralny, w którym
zastosowano prawie ca∏kowicie zasad´ jednoÊci miejsca i czasu. Znowu mamy wi´c
pomieszanie gatunków – zazwyczaj Tarantino, tworzàc filmy sensacyjne, si´ga∏ po stylistyk´ spaghetti westernów (˝e przywo∏am
na myÊl moje ulubione „B´karty wojny”);
tym razem, tworzàc western, odszed∏ od tego kanonu i zwróci∏ si´ w kierunku teatralnych adaptacji krymina∏ów Agathy Christie. Oglàdajàc histori´ oÊmiorga ludzi zamkni´tych w jednym pomieszczeniu,
odci´tych od Êwiata i rozwiàzujàcych klasycznà zagadk´ kryminalnà, mo˝emy si´
poczuç troch´ jak przy oglàdaniu „Pu∏apki
na myszy”. Zw∏aszcza ˝e mamy tu do czynienia z najwy˝szych lotów aktorstwem (Samuel L. Jackson zagra∏ tu niewàtpliwie jednà ze swoich ról ˝ycia). Szkoda tylko, ˝e
wcià˝ czegoÊ brak.
Niewàtpliwie nie brak elementów kanonu Tarantino. Mamy tu typowe dla niego
poczucie humoru, film jest w∏aÊciwie
upchany iskrzàcymi dialogami i scenkami,
na które mo˝na zareagowaç tylko gromkim
Êmiechem. Jest te˝ charakterystyczna dla
re˝ysera groteskowa, brutalna przemoc i j´zyk, które ze wspomnianym humorem mieszajà si´ i przeplatajà. Ten moment prosi si´
o przyk∏ad, ale podanie jakiegokolwiek
zdradzi wam zbyt wiele z fabu∏y, która tylko
owiana tajemnicà jest w stanie trzymaç
w napi´ciu.
W∏aÊnie – fabu∏a. Dla mnie by∏a doÊç
prosta do przewidzenia, chocia˝ przyjemnie
oglàda∏o si´ koronkowà konstrukcj´, jakà
stworzono w scenariuszu. Mimo doÊç d∏ugiego czasu trwania filmu (185 minut) akcja
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

p∏ynie wartko i nie pozwala si´ nudziç (mimo wspomnianej ograniczonej mocno obsady, miejsca oraz czasu). Jednak wcià˝ coÊ
jest nie tak.
Po pierwsze (i najwa˝niejsze) – brakuje
tu tego „czegoÊ”. TreÊci, wspólnego wàtku,
przekazu. Chocia˝by motywu odwrócenia
ról i przyznania prawa do zemsty tym, którym nie dano na to szansy (tak jak np. bohaterkom slasherów w „Death Proof”).
Wszystko tu jest misternie zrobione, dopracowane w ostatnim szczególe, mamy nawet
niez∏à klamr´, ale mia∏am wra˝enie, ˝e
oglàdam film zrobiony dla zabawy, dla
przeçwiczenia warsztatu, zabicia nudy. Nie
z potrzeby poruszenia konkretnego tematu
czy ubrania w obraz konkretnej historii.
Mamy tu prób´ stworzenia g∏´bi (czego
– oczywiÊcie – nie mog´ zdradziç), ale
w ostatecznoÊci p∏ywamy po powierzchni.
Dodatkowo Tarantino w „Nienawistnej
ósemce” pope∏nia jeden z najwi´kszych
grzechów kina – nieudolnie kopiuje sam
siebie. O ile jego cytaty i nawiàzania do
swoich filmów by∏y zazwyczaj przyjemnà zagadkà dla wiernych fanów, to tym razem
z bólem oglàda∏o si´ sceny z Oswaldem
Mobrayem (w tej roli Tim Roth), który usilnie próbuje byç drugim Christophem Waltzem – obserwujemy identycznà gestykulacj´, mimik´ i sposób mówienia, co doprowadza tylko do nieprzyjemnego uczucia
ciarek wstydu, zamiast rozbawienia.

Gdybym mia∏a wi´c oceniç „Nienawistnà ósemk´” w kategoriach filmowego
warsztatu, na pewno nie zawaha∏abym si´
przyznaç temu filmowi solidnego 9/10.
Jednak bioràc pod uwag´ brak powiewu
Êwie˝oÊci, który towarzyszy∏ seansom Tarantino, brak rewolucyjnego pomys∏u oraz
inne niedociàgni´cia, moja ocena znacznie
by spad∏a. Po wyjÊciu z sali nie mia∏am takiego samego wra˝enia jak zazwyczaj po
filmach Tarantino, ˝e musz´ zobaczyç ten
obraz jeszcze raz. I jeszcze raz. A potem
kolejny. Poczu∏am, ˝e obejrza∏am naprawd´ dobre kino, ale takie, do którego nie
chce mi si´ ju˝ wracaç. Szkoda.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Okiem coacha

ZAPROGRAMUJ SI¢
NA SUKCES
Przeczyta∏am kiedyÊ inspirujàce zdanie: „Gdyby nie
marzyciele, Ziemia nadal by∏aby p∏aska”. To prawda.
Marzenia popychajà Êwiat do przodu. Samoloty, rakiety,
∏odzie podwodne, telefony sà przecie˝ zmaterializowanà fantazjà o czymÊ, co
na poczàtku wydawa∏o si´ kompletnie nierealne.
A jak jest z naszymi marzeniami? Ot choçby o tym, by Êmia∏o szusowaç
po stoku, p∏ynàç z gracjà po tanecznym parkiecie, mówiç p∏ynnie po
hiszpaƒsku, za∏o˝yç w∏asny biznes, zakochaç si´ szcz´Êliwie...?
W dzisiejszym felietonie chcia∏abym
zwróciç Waszà uwag´ na fakt, ˝e dzia∏amy nie tylko na polu racjonalnych decyzji, a nasz sukces nie zale˝y wy∏àcznie od
intelektualnej sprawnoÊci.
Istnieje tak˝e coÊ w rodzaju „energetyki” rzàdzàcej si´ prawem przyciàgania.
Obawa przed pope∏nieniem b∏´du,
przed pora˝kà i wynikajàcy z niej niepokój sà zwiàzane z obni˝onà samoocenà.
W takiej sytuacji obawiamy si´ ryzyka
i wolimy poprzestaç na wariancie bezpiecznym, ale mniej satysfakcjonujàcym.
Nasz przekaz energetyczny brzmi podobnie. To tak jakbyÊmy nosili plakietk´
z napisem: „nie zas∏uguj´ na sukces”.
Jak to dzia∏a?
W wielkim skrócie mo˝na powiedzieç,
˝e wed∏ug naukowców jesteÊmy zbiorem
fotonów i informacji. AbyÊmy zacz´li lepiej funkcjonowaç i osiàgn´li to, czego
pragniemy, musimy odpowiednio zakodowaç swoje pole energetyczne, poniewa˝ to poprzez nie kontaktujemy si´
z WszechÊwiatem.
Gdy pragniesz czegoÊ, musisz najpierw
wytworzyç mo˝liwoÊç, by taka sytuacja zaistnia∏a w Twoim ˝yciu. JeÊli chcesz byç
cz∏owiekiem spe∏nionym, zadbaj o to, by
wibracja szcz´Êcia ju˝ teraz pojawi∏a si´
w Twoim ˝yciu. Ono jest jak uk∏adanka.
Kolejny element musi pasowaç do poprzedniego. Podobne przyciàga podobne.
Jak zmieniç przekaz na w∏aÊciwy?
OczywiÊcie warto zrobiç jak najwi´cej
w celu poprawy swojej samooceny, ale na
ten temat pisa∏am ju˝ wiele razy.
Wykorzystajmy tak˝e pot´g´ podÊwiadomego umys∏u. Szcz´Êcie, poczucie bezpieczeƒstwa, sukces rodzà si´ w∏aÊnie
tam. Zauwa˝cie, ˝e jeÊli nie mamy ich
w sobie, mo˝emy wcale nie czuç si´ do-
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brze i nie reagowaç odpowiednio w optymalnej dla nas sytuacji.
Jednak mo˝esz osiàgnàç ten stan,
przybierajàc w duchu w∏aÊciwà postaw´.
Kiedy si´ czegoÊ boisz i ˝yjesz w zwiàzku z tym w stresie, Twoje myÊli zaprzàtni´te sà budowaniem wizji potencjalnego
zagro˝enia.
Czy to prowadzi do wiary w powodzenie? Nie, wr´cz odwrotnie. Takie stany
dzia∏ajà niczym intensywna wizualizacja.
Kora przedczo∏owa i czo∏owa umo˝liwiajà
nam „projektowanie przysz∏oÊci”, a nast´pnie wysy∏ajà swoje decyzje do oÊrodków ruchu (kora ruchowa i mó˝d˝ek), ˝eby wprowadzaç zaplanowane programy
w ˝ycie. JeÊli nasz program opiera si´ na
obawach i na defensywie, skoncentrujemy
si´ nie na budowaniu sukcesu, ale na odpieraniu potencjalnych ataków i zagro˝eƒ.
Aby dzia∏aç w swoim dobrze poj´tym
interesie, powinniÊmy przekonaç nasz
mózg, ˝e naszym celem jest dà˝enie do
dobrostanu. Zacznijmy odzyskiwaç swojà
moc, wierzàc w to, ˝e Kosmos wpiera
nas, bo jesteÊmy jego cz´Êcià.

...Oto 10 rad, jak zaprogramowaç podÊwiadomoÊç:
Jedynie Twój umys∏ potrafi wznieÊç
mur dzielàcy Ci´ od szcz´Êcia i jedynie Ty
potrafisz go zburzyç. Âwiadomie zrezygnuj wi´c z katastroficznych wizji. Niech
od rana zaprzàtajà Ci´ konstruktywne
myÊli, które zakorzenià si´ w Twojej podÊwiadomoÊci i obdarzà Ci´ tym, czego
potrzebujesz i pragniesz.
1. Zaufanie do siebie i Êwiata jest skutkiem wewn´trznego przekonania.
Niech w Twoich myÊlach i uczuciach stale pojawia si´ wyobra˝enie tego stanu.
2. Postanów sobie, ˝e nie b´dziesz pozwalaç swojej wyobraêni na tworzenie
z∏ych scenariuszy.
3. Kiedy budzisz si´ rano, zadbaj o to,
by wstawaç w dobrym nastroju, spodziewajàc si´ dowodów na to, ˝e Kosmos dba o Ciebie.
4. Przed zaÊni´ciem pozwól sobie na
chwil´ marzeƒ, a wkrótce Twoja podÊwiadomoÊç zrealizuje je.
5. Kto si´ czuje cz∏owiekiem sukcesu,
ten nim jest. Nie podwa˝aj wi´c tego,
co dobre.
6. Nie rozpowiadaj na lewo i prawo, jak
bardzo wàtpisz w przysz∏oÊç, bo choç
szukasz w ten sposób wsparcia, pog∏´biasz w∏asne poczucie s∏aboÊci i braku.
7. ÂwiadomoÊç i podÊwiadomoÊç nie
mogà byç w konflikcie. Twoja podÊwiadomoÊç przyjmie tylko to, w co
naprawd´ wierzysz. Dlatego Êwiadomie zauwa˝aj wszystko, co stanowi
dowód, ˝e jest dobrze, i buduje Twoje poczucie zaufania do siebie.
8. Bàdê konsekwentny, bo jeÊli wcià˝
podajesz w wàtpliwoÊç s∏usznoÊç swoich pozytywnych myÊli, ich dzia∏anie
cofnie si´.
9. ZazdroÊç i brak ˝yczliwoÊci to tak˝e
pu∏apki na drodze do spe∏nionego ˝ycia. Nie zazdroÊç innym ich sukcesów! Wr´cz przeciwnie, szczerze
ciesz si´ nimi.
10. Umacniaj swoje poczucie spe∏nienia,
cz´sto powtarzajàc: „Z dnia na dzieƒ
moje poczucie zadowolenia z ˝ycia
zwi´ksza si´”.

Najpierw warto odpowiedzieç sobie na
pytania:
- jakich uczuç doÊwiadczam co dzieƒ
najcz´Êciej, w najwi´kszym stopniu?
- jak wp∏ywajà one na mnie?
- jak oddzia∏ujà na moje otoczenie?
˚ycz´ Wam sukcesów
- jaki sygna∏ wysy∏am do otaczajàcego
Joanna Godecka
mnie Êwiata – czy to jest zaproszenie,
life coach
czy raczej wywieszka „wst´p
wzbroniony”?
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
Odpowiedzi pozarządzanie stresem
Joanna Godecka
mogà odkryç, jak
poczucie własnej wartości
life coach,
funkcjonowaliÊmy
odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
do tej pory. JeÊli
diagnoza nie jest
501 715 646 w godz. 10-20
poprawa relacji
budujàca...
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wype∏nia∏y jej serce ˝alem, pretensjami
i rosnàcym buntem.

Siekiera
„Dwa najwa˝niejsze dni w twoim ˝yciu
to ten, w którym si´ urodzi∏eÊ i ten,
w którym zda∏eÊ sobie spraw´ po co...”
Mark Twain
Pewnego razu ˝y∏ sobie drwal Andrzej.
Ka˝dego dnia wychodzi∏ on do lasu, aby
za pomocà swojej siekiery Êcinaç drzewa,
które potem s∏u˝y∏y mieszkaƒcom okolicznych wiosek. Z niektórych budowano
domy, z innych meble, a niektóre stawa∏y
si´ nawet zabawkami dla dzieci.
Zarówno drwal, jak i jego siekiera lubili swojà prac´. Dogadywali si´ te˝ Êwietnie – ani Andrzej nie wyobra˝a∏ sobie ˝ycia bez swojego niezawodnego narz´dzia,
ani siekiera nie marzy∏a nawet, aby mog∏a
trafiç w silniejsze i pewniejsze r´ce.
Jednak pewnego dnia, kiedy to zarówno robotnicy, jak i ich narz´dzia mieli
chwil´ przerwy, siekiera Andrzeja znalaz∏a si´ obok pi∏ i siekier innych drwali. Te,
widzàc jej zapa∏ i dum´ z wykonywanej
pracy, zacz´∏y si´ z niej podÊmiewaç. Szydzi∏y, ˝e jest naiwna i daje si´ wykorzystywaç. Przekonywa∏y, ˝e daje sobà pomiataç, pozwalajàc tak bezkarnie waliç sobà
w drzewa. ˚e odwala ca∏à robot´, a zas∏ugi zbiera jakiÊ tam drwal. A przecie˝ ona
zas∏uguje na wi´cej!
Z poczàtku siekiera nie chcia∏a si´ zgodziç na te ostre s∏owa i próbowa∏a dyskutowaç. Przekonywa∏a, ˝e jej praca jest potrzebna innym i wielokrotnie mog∏a oglàdaç jej owoce – solidne ch∏opskie chaty
z grubych bali, mocne sto∏y i taborety,
a nawet pi´knie rzeêbione drewniane koniki uje˝d˝ane przez wioskowe dzieci.
Jednak powoli jej opór s∏ab∏, a w miar´
up∏ywu czasu ostre s∏owa innych narz´dzi

Kiedy wi´c przerwa si´ skoƒczy∏a, wyemancypowana siekiera postanowi∏a zerwaç kr´pujàce jà kajdany niewoli i pokazaç Andrzejowi, kto tu rzàdzi! Wcià˝
wierci∏a mu si´ w r´kach, zeÊlizgiwa∏a
z pnia, a po zaledwie kilkunastu uderzeniach st´pia∏a i trzeba by∏o przerwaç prac´ na ostrzenie.
Biedny drwal drapa∏ si´ w g∏ow´, nie
rozumiejàc, co si´ sta∏o. Jeszcze rano
wszystko by∏o w najlepszym porzàdku,
a teraz nie móg∏ normalnie pracowaç.
Oglàda∏ siekier´ z ka˝dej strony, ale nic
nie wskazywa∏o na jakieÊ uszkodzenie
sprz´tu. Jeszcze kilkakrotnie tego dnia
zabiera∏ si´ do swojej roboty, jednak za
ka˝dym razem z tym samym efektem
– po kilkunastu niepewnych uderzeniach
musia∏ przerywaç robot´ na ostrzenie.
Siekiera zaÊmiewa∏a si´ w duchu z radoÊci – jej plan wypali∏! Teraz widaç, kto
tu rzàdzi! Wreszcie zostanie doceniona
i ju˝ nigdy nie b´dzie wykorzystywana
w tak okrutny sposób do zadaƒ tak uw∏aczajàcych jej godnoÊci!
Po powrocie do domu Andrzej uwa˝nie
bada∏ siekier´ w poszukiwaniu defektów.
Starannie jà naostrzy∏ i wypolerowa∏.
Jeszcze lepiej osadzi∏ stylisko. S∏owem
– zrobi∏, co by∏o w jego mocy. Jednak kiedy nast´pnego dnia próbowa∏ podjàç
swojà standardowà prac´, dziwne wydarzenia z poprzedniego dnia si´ powtórzy∏y. Z tà ró˝nicà, ˝e tym razem podczas
jednego z zamachów ostrze zsun´∏o si´ ze
styliska i o ma∏o nie zabi∏o innego drwala.
Siekiera zaÊmiewa∏a si´ nad swoim
triumfem, a ponury Andrzej musia∏ zrezygnowaç z dalszej pracy i wróciç wczeÊniej do domu.
Od∏o˝y∏ siekier´ do szopy, gdy˝ nie
by∏o sensu kontynuowaç pracy przy jej

u˝yciu – ryzyko by∏o zbyt du˝e. Buntowniczka z rozkoszà smakowa∏a swój
triumf – teraz mog∏a roz∏o˝yç si´ wygodnie na pod∏odze sk∏adziku i odpoczywaç
do woli. Oto jest ˝ycie, do jakiego zosta∏a stworzona i na jakie zas∏uguje – myÊla∏a uradowana.
Nast´pnego dnia Andrzej zerknà∏ jeszcze raz do szopy, aby popatrzeç na swojà
wiernà dotàd siekier´ – tyle razem przeszli, tyle dokonali. Nie chcia∏ si´ z nià
rozstawaç; w koƒcu tyle dla niego znaczy∏a. Jednak co móg∏ zrobiç? Trzeba jakoÊ zarabiaç na chleb. A i ludzie czekajà
na nowe deski…
Poszed∏ wi´c na targ i kupi∏ nowà siekier´.
Dni mija∏y. Andrzej dalej ci´˝ko pracowa∏, a jego dawna towarzyszka le˝a∏a
w szopie. Jej poczàtkowy entuzjazm powoli opada∏. Zacz´∏a doskwieraç jej nuda, a odleg∏e uderzenia innych siekier
przypomina∏y o dniach wspólnej pracy
w lesie. Mimo i˝ wmawia∏a sobie, ˝e teraz
ma lepiej, bo wreszcie ma spokój i nikt
jej nie mówi, co ma robiç, to jednak coraz cz´Êciej dociera∏a do niej pewna natr´tna myÊl – jestem bezu˝yteczna. Jej
stylisko zacz´∏o próchnieç, g∏owica stopniowo pokrywa∏a si´ rdzà.
Kiedy pewnego dnia drwal Andrzej
zajrza∏ do szopy, ujrza∏ swojà starà siekier´ zupe∏nie zniszczonà. I choç by∏o mu
bardzo ˝al, stwierdzi∏, ˝e nie ma sensu dalej jej trzymaç. Zebra∏ wi´c rozpadajàce
si´, spróchnia∏e i pordzewia∏e cz´Êci i po
prostu wyrzuci∏.
ks. Bart∏omiej Kopeç
Wi´cej opowiadaƒ ks. Bartka
znajdà Paƒstwo na naszej stronie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
w dziale „Artyku∏y”.
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KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel. 22 745-55-00 (w godz. 1000–1700),
602-22-69-64, adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl
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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
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REFLEKSOLOGIA STÓP
Zapraszamy do naszego certyfikowanego refleksologa stóp
do CORPOMED Centrum Rehabilitacji Miłosna
Reﬂeksologia pomaga m.in. w problemach:
układu kostnego, układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego,
układu limfatycznego, układu oddechowego, układu trawiennego,
układu moczowego, dermatologicznych, oczu, uszu.

POZYTYWNE EFEKTY TERAPII ODCZUWALNE SĄ JUŻ NA PIERWSZYM ZABIEGU!
ZABIEG TRWA 60-90 min
ul. Jana Pawła II 218
05-077 Warszawa - Wesoła
os. Stara Miłosna

tel. 22 773 00 27 | fax 22 786 05 05
mail: corpomed@corpomed.pl
www.corpomed.pl

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zielony P∏omieƒ
W poprzednim numerze wspomnia∏em o biwaku kadry w Grodzie Kraka... Czy odby∏
si´? Jak˝eby inaczej! W dniach 28–30 grudnia, zakwaterowani na Grzegórzkach, zwiedzaliÊmy, dyskutowaliÊmy i... przyrzàdzali-

Êmy arcydzie∏a sztuki kulinarnej. Z braku
piekarnika pizz´ „piekliÊmy” na patelni,
w garnku topiliÊmy ser, a smako∏ykami z ciasta francuskiego, bananów i czekolady
uwieƒczyliÊmy jeden z posi∏ków. Po Krakowie spacerowaliÊmy szlakiem Kazimierza
Wielkiego: byliÊmy na Wawelu, w Katedrze
z nagrobkiem monarchy i jego ojca, ¸okietka, oraz w Skarbcu i Zbrojowni, gdzie spoÊród naczyƒ, bi˝uterii i militariów wyró˝nia
si´ Szczerbiec. Ponadto zakosztowaliÊmy na Rynku jarmarcznej pajdy ze smalcem,
zagraliÊmy w planszówki
w jednej z kawiarƒ, wstàpiliÊmy do Galerii Krakowskiej,
na Planty, na Kazimierz, porozmawialiÊmy o sprawach
dotyczàcych naszej dru˝yny,
jej dzia∏alnoÊci... Po prostu

Bezpieczny Kàcik Ucznia „Bek@”
W obecnych czasach praktycznie ka˝dy, nawet
najm∏odszy obywatel ma dost´p do sieci Internet. Jednoczesny wzrost dost´pnoÊci nowych
technologii nie idzie w parze z dzia∏aniami edukacyjnymi, dzi´ki którym mali obywatele byliby
Êwiadomi zagro˝eƒ, potrafili je identyfikowaç
oraz im przeciwdzia∏aç. W efekcie ka˝dego roku
w wyniku nieumiej´tnego korzystania z nowych
technologii coraz wi´cej osób staje si´ ofiarami
cyberprzest´pców, cyberprzemocy i nieetycznych
dzia∏aƒ (wy∏udzenia, kradzie˝ pieni´dzy, nagrywanie i umieszczanie w sieci kompromitujàcych
materia∏ów, pedofilia). Na dzia∏ania przest´pcze
przy wykorzystaniu nowych technologii nara˝eni
sà równie˝ najm∏odsi u˝ytkownicy. Dodatkowo,
coraz cz´stsze obcowanie z cyberprzestrzenià
powoduje zanik umiej´tnoÊci spo∏ecznych –
dzieci zamykajà si´ w wirtualnym Êwiecie.
Tak jak zapowiadaliÊmy, nie poddajemy si´.
Nauczeni doÊwiadczeniem, sparzeni zesz∏orocznà
pora˝kà, w tym roku ponownie sk∏adamy projekt
do bud˝etu partycypacyjnego, w swym za∏o˝eniu
majàcy na celu szerzenie ÊwiadomoÊci z zakresu
bezpieczeƒstwa w cyberprzestrzeni wÊród dzieci
i m∏odzie˝y. Tym razem zadzia∏amy jednak lokalnie, a projekt przeznaczony b´dzie dla wszystkich
uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej.
Projekt Bezpieczny Kàcik Ucznia, tzw. „Bek@”,
zak∏ada wydzielenie specjalnej przestrzeni, odpowiednio zaaran˝owanej i dostosowanej do wykorzystania przez uczniów w przerwach mi´dzy lekcjami. Na terenie szko∏y uczniowie b´dà mogli ko-

rzystaç z urzàdzeƒ elektronicznych wy∏àcznie w tej
strefie. Bezpieczny Kàcik Ucznia spe∏niaç b´dzie
przede wszystkim rol´ edukacyjnà i uÊwiadamiajàcà. To miejsce, które w swym za∏o˝eniu, dzi´ki interesujàcej i nowoczesnej aran˝acji oraz formie
przekazu informacji edukacyjnych, zach´caç b´dzie uczniów do socjalizowania si´, wymiany doÊwiadczeƒ czy dyskusji o wirtualnej rzeczywistoÊci
w tzw. realu. Z odpowiednio zaprojektowanych
i wykonanych materia∏ów edukacyjnych zamieszczonych w stworzonej strefie dzieci i m∏odzie˝ dowiedzà si´ m.in.: czym jest cyberetyka, w jaki sposób bezpiecznie korzystaç z nowych technologii,
jak si´ zachowaç i gdzie uzyskaç pomoc w sytuacji
zagro˝enia wynikajàcego z obcowania z cyfrowà
rzeczywistoÊcià. Forma i treÊç materia∏ów edukacyjnych udost´pnionych w powy˝szej strefie b´dà

odpocz´liÊmy sobie, nie marnotrawiàc przy
tym czasu. Jeszcze niejeden raz odwiedzimy
to miasto, w którym ten, co zostawi∏ Polsk´
murowanà, tak wiele zdzia∏a∏.
m∏. Jan Stanis∏awski

wspieraç rozwój intelektualny dzieci i m∏odzie˝y,
m.in. poprzez rozbudzanie w nich zainteresowaƒ
technicznych, by jak najlepiej rozumia∏y otaczajàcy je cyfrowy Êwiat. Materia∏y edukacyjne i akcje uÊwiadamiajàce bazowaç b´dà na autorskim
programie edukacyjnym Fundacji CyberEtyka, a forma ich prezentacji przystosowana b´dzie dla wszystkich
uczniów w wieku 6+ i konsultowana
z kadrà pedagogicznà szko∏y. Ograniczenie korzystania z urzàdzeƒ typu
smartfony czy tablety na terenie szko∏y do specjalnie wydzielonej strefy
spowoduje, ˝e dzieci wi´cej czasu b´dà sp´dza∏y wspólnie w tzw. realnym
Êwiecie, ∏atwiej b´dzie kontrolowaç
sposób korzystania przez nie z technologii oraz prowadziç dzia∏ania edukacyjne na temat bezpiecznego ich wykorzystania.
Strefa ta zgromadzi osoby szczególnie zainteresowane technologiami, co pozwoli w ∏atwy sposób
docieraç do nich z przekazem edukacyjnym.
Wi´cej informacji nt. projektu znajdziecie
Paƒstwo tu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3917?user=.
Adrian Pupek, Aleksander Zawada
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940, REGON 360729498
tel: +48 864 441 380, e-mail:
cyberetyka@gmail.com, www.cyberetyka.pl
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Nowatorskie projekty w Bu∏haku
Koniec semestru to w ka˝dej szkole czas podsumowaƒ. W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej
nr 12 ze szczególnà uwagà przyglàdamy si´
temu, co nowe. W pierwszym pó∏roczu nauczyciele zajmowali si´ wdra˝aniem kilku interesujàcych projektów.
Pierwszà z nowinek jest innowacyjny
program edukacji online – Global Scholars, skierowany do dzieci z du˝ych miast.
¸àczy on uczniów na ca∏ym Êwiecie, którzy dzi´ki Internetowi poznajà siebie
i mo˝liwoÊci, jakie daje im przynale˝noÊç
do globalnej wioski. Tegoroczny program
nauczania zatytu∏owany: „Budujemy lepsze miasta” koncentruje si´ na tym, jak
miasta mogà staç si´ bardziej zrównowa˝one w obliczu wyzwaƒ, takich jak zmiany klimatu i wzrost populacji. Dzi´ki komunikacji wirtualnej uczniowie Bu∏haka
mogà porównaç swojà wiedz´ i spostrze˝enia z rówieÊnikami z takich miast jak:
Barcelona, Buenos Aires, Londyn, Moskwa czy Nowy Jork. Obok niezwykle potrzebnych we wspó∏czesnym Êwiecie umiej´tnoÊci technologicznych dzieci doskonalà swoje
mo˝liwoÊci j´zykowe, ka˝de bowiem spotkanie
wirtualne odbywa si´ w j´zyku angielskim.
Innym zwiàzanym z technologià komputerowà wyzwaniem rzuconym uczniom Bu∏haka jest

projekt „Mistrzowie Kodowania”. Dzi´ki niemu
dzieci poznajà podstawy j´zyka programowania,
wykorzystujàc wizualny j´zyk programowania
SCRATCH. Wyró˝nia go prosta sk∏adnia – klocki
kodu, które nale˝y ze sobà po∏àczyç, aby osià-

Klasa 4a z Neveen Hafez z Global Scholars

gnàç zamierzony cel: stworzyç wirtualny test czy
prostà animacj´. Programowanie sta∏o si´, obok
j´zyka ojczystego i j´zyka obcego, trzecim j´zykiem, który ka˝dy cz∏owiek powinien znaç choç
na podstawowym poziomie, by rozumieç otaczajàcy go Êwiat. Wychowankowie Bu∏haka uczest-

niczà w lekcjach SCRATCHA raz w tygodniu w ramach zaj´ç rozwijajàcych zainteresowania
i uzdolnienia.
Ostatnim ciekawym projektem jest IPNI – Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego realizowany przy wspó∏pracy z Wy˝szà Szko∏à
Przedsi´biorczoÊci i Biznesu w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim. Skierowany do uczniów z klas IV–VI
ma za zadanie ukazaç korelacj´ mi´dzyprzedmiotowà pomi´dzy matematykà,
przyrodà, informatykà i technikà. Jego realizacja odbywa si´ na lekcjach, podczas
których, przy u˝yciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, uczniowie omawiajà ten sam temat z punktu widzenia
ró˝nych dziedzin nauki. Projekt realizowany w Bu∏haku ju˝ wczeÊniej spodoba∏
si´ zarówno nauczycielom, jak i uczniom
i wszed∏ w∏aÊnie w faz´ upowszechniania, a wi´c doskonalenia dotychczasowych technik i form pracy.
Nadà˝anie za wspó∏czesnym Êwiatem
to nie lada wyzwanie. Poniewa˝ jesteÊmy nauczycielami, staramy si´ to, co
trudne, uczyniç ∏atwiejszym dla naszych
uczniów. Liczymy na to, ˝e z pomocà nowatorskich projektów przybli˝amy ich do przysz∏ych sukcesów.
Nauczyciele SSP 12:
Jolanta Bialik, Magdalena Bubrowiecka
Justyna Gàska, Piotr Szostak

REKL AMA

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 niechodzàce 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.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WieÊci z SP 173
Uczniowie naszej szko∏y uczestniczyli w wigilijnym spotkaniu zorganizowanym przez Zwiàzek
Sybiraków. Spotkanie rozpocz´∏o si´ uroczystà
mszà Êwi´tà, póêniej by∏ czas na ˝yczenia, uÊciski,
upominki. Spotkanie przebieg∏o w Êwiàtecznej atmosferze. Dzi´kujemy, ˝e mogliÊmy byç z Wami.
ObiecaliÊmy, ˝e na spotkanie wielkanocne przygotujemy oprócz upominków równie˝ wyst´p artystyczny. Prezentacja naszych talentów przed takim
audytorium b´dzie prawdziwym zaszczytem.
Jak co roku wspólnie w∏àczyliÊmy si´ w akcj´
„Szlachetna Paczka”.
ZbieraliÊmy produkty spo˝ywcze, Êrodki chemiczne, zabawki i ubrania dla jednej rodziny.
Na przyk∏ad w klasach pierwszych przygotowano 29 paczek i zakupiono nowà pralk´. Klasy

trzecie oprócz paczek z ˝ywnoÊcià, zabawkami,
Êrodkami czystoÊci przekaza∏y dla rodziny pi´trowe ∏ó˝ko i zmywark´ (zupe∏nie nowe). Dzi´kujemy wszystkim rodzicom za zaanga˝owanie
i w∏àczenie si´ w akcj´.

Na tym nie koniec pomagania!
W styczniu wzi´liÊmy udzia∏ w 24 Finale Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy. Nasza szko∏a zebra∏a rekordowà kwot´ 4255,16 PLN!
Po godzinie 16.00 w auli Gimnazjum 119 zacz´∏a si´ cz´Êç artystyczna, w której wystàpili nasi uczniowie:
zespó∏ „173 DANCE” w sk∏adzie Martyna Sirocka, Julia Âcis∏o, Wiktoria Ludwiczak, Marta Banach oraz wokaliÊci Jakub Jagoda, Kornelia Tra∏owska,
Amelia Dudziƒska, Julia Jemio∏o, Szymon MartuÊ, Weronika Romak.
Bardzo dzi´kujemy uczniom i rodzicom za pomoc podczas fina∏u!
B. Gierczycka, L. Kryszyƒska

Nasi uczniowie na
„Young Driver Experience”
8 stycznia 2016 r. dwudziestu uczniów klas
szóstych z SP 353 im. Wielkich Odkrywców wzi´∏o udzia∏ w wydarzeniu organizowanym przez
Fundacj´ Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
oraz mark´ samochodowà Porsche Polska,
„Young Driver Experience”.
Mieli oni niepowtarzalnà okazj´, aby przejechaç si´ kultowymi modelami Porsche Carrera
911 oraz Porsche Panamera. By∏a to dla dzieciaków ogromna szansa na nauczenie si´ podstaw
prowadzenia pojazdu w bezpiecznym i kontrolowanym Êrodowisku, z dala od stresu i zgie∏ku ruchliwych dróg. Jazdy odbywa∏y si´ pod kierunkiem doÊwiadczonych i wykwalifikowanych instruktorów rajdowych z rygorystycznym
zachowaniem zasad bezpieczeƒstwa.
W strefie Porsche instruktorzy Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy pokazali naszym uczniom:
- kiedy i w jakich przypadkach zastosowaç
u poszkodowanego pozycj´ bocznà,
- w jaki sposób wykonaç resuscytacj´ krà˝eniowo-oddechowà,

- kiedy i w jakich sytuacjach
u˝yç defibrylatora AED.
Na koniec wszyscy uczestnicy
otrzymali: certyfikat od firmy
Porsche Polska za udzia∏ w jeêdzie samochodem i drobny upominek, orkiestrowà apteczk´

pierwszej pomocy, identyfikator dla
uczestnika i jego opiekuna umo˝liwiajàcy wejÊcie do studia telewizyjnego
w dniu fina∏u 10 stycznia.
Dwie godziny przeznaczone dla naszej szko∏y min´∏y jak chwila. Szcz´Êliwi
uczniowie, którzy swojà pierwszà przygod´ za kierownicà samochodu prze˝yli
w prawdziwym porsche, na pewno b´dà jeszcze d∏ugo jà wspominaç.
Anna Siemiƒska, Edyta Kowalczyk
SP 353

Podsumowanie Mi´dzyszkolnego Konkursu
„Kartka bo˝onarodzeniowa” w SP 171

Dnia 22.12.2015 r. w SP 171 w Weso∏ej odby∏o si´ uroczyste podsumowanie IX edycji Mi´dzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kartka
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bo˝onarodzeniowa”. UroczystoÊç poprzedzi∏y jase∏ka w wykonaniu uczniów
z klas III. Dyrektor SP 171 pani Bogumi∏a
Banasiak powita∏a grono pedagogiczne,
zaproszonych laureatów konkursu wraz
nauczycielami i rodzicami ze szkó∏:
SP 172, 174, 353, a tak˝e dzieci i rodziców z naszej szko∏y. Dyrektor SP 171 i organizatorki konkursu panie Ewa Kacprzak i Ma∏gorzata M´czyƒska wr´czy∏y dyplomy i nagrody
laureatom w kategoriach klas I–III szkó∏ podsta-

wowych oraz oddzia∏ów przedszkolnych. Konkurs jak co roku cieszy∏ si´ du˝à popularnoÊcià
wÊród uczniów w naszej dzielnicy. Wp∏yn´∏o ponad 70 prac. Komisja konkursowa mia∏a wielkie
trudnoÊci z wy∏onieniem laureatów, gdy˝
wszystkie kartki by∏y pi´kne i wykonane przy
u˝yciu ciekawych technik plastycznych. Gratulujemy laureatom i dzi´kujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Ewa Kacprzak
Ma∏gorzata M´czyƒska
Nr 177 / Luty 2016
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Grupa wsparcia w SP 174
Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 174, dzia∏ajàc w ramach projektu SAS
(Szko∏a Aktywna w Spo∏ecznoÊci) – organizuje
cykliczne spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. z orzeczeniami, opiniami).
Spotkania te sà odpowiedzià na zg∏aszane potrzeby rodziców, którym zale˝a∏o na nawiàzaniu
kontaktów z innymi rodzicami borykajàcymi si´
z podobnymi trudnoÊciami. Spotkania grupy majà daç rodzicom poczucie wsparcia, ÊwiadomoÊci, ˝e nie sà osamotnieni w opiece nad swoimi
dzieçmi, a problemów, z którymi mierzà si´ na
co dzieƒ, doÊwiadczajà tak˝e inni. Jest to w od-

czuciu rodziców, nauczycieli i dyrektora szko∏y
doskona∏y sposób na wymian´ doÊwiadczeƒ,
otwarte i szczere rozmowy o trudzie wychowania dzieci, a tak˝e miejsce na rozmowy ze specjalistami. Spotkania prowadzone sà przez psychologa szkolnego, a w dalszej perspektywie
równie˝ przez zaproszonych ekspertów w dziedzinie wychowania i terapii.
Grupa dla rodziców spotyka si´ w godzinach
wieczornych, aby rodzice nie musieli zwalniaç
si´ z pracy, by wziàç w nich udzia∏. Opiekunowie
w dniu spotkania grupy mogà przyjÊç do szko∏y
wspólnie z dzieçmi. Zostajà one pod opiekà nauczycieli i biorà udzia∏ w przygotowanych zaba-

wielospecjalistyczny

wach i zaj´ciach. Rodzice nie muszà martwiç si´
o bezpieczeƒstwo swoich pociech i w spokoju
mogà korzystaç ze spotkania.
Podczas zaj´ç grupy omawiane sà bie˝àce problemy rodziców, których doÊwiadczajà na co dzieƒ.
SpecjaliÊci starajà si´ udzielaç niezb´dnych wskazówek i porad, które mogà okazaç si´ pomocne
w wychowaniu i opiece nad dzieçmi. Inni rodzice
w∏àczajà si´ w dyskusj´, wskazujà swoje sugestie
i podpowiedzi z ich perspektywy skuteczne.
Tego typu spotkania sà wa˝nym elementem
wspó∏pracy rodziców ze szko∏à, która nie tylko
uczy dzieci, ale stanowi tak˝e wsparcie dla rodziców w ich wychowaniu i opiece nad nimi.
Aleksandra Gradowska
psycholog szkolny w SP 174

SPECJALISTYCZNY GABINET

GABINET DENTYSTYCZNY DERMATOLOGICZNY
dr Maria Dawyniak

&

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

Periodontolog

tel.

662 822 340

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

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

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

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

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

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Promowanie czytelnictwa w SP 353
Jednym z kierunków polityki oÊwiatowej w roku szkolnym 2015/2016 jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Nasi
uczniowie aktywnie realizujà zadania
majàce na celu popularyzacj´ czytelnictwa. Lubià sp´dzaç wolne
chwile w bibliotece. Wielu z nich
aktywnie dzia∏a w Kole Przyjació∏
Biblioteki i Kole Kronikarskim. To
oni organizujà okolicznoÊciowe
wystawy tematyczne ksià˝ek, b´dàce nie tylko Êwietnà reklamà dla
wybranych tytu∏ów, ale tak˝e okazjà do przeprowadzenia zró˝nicowanych tematycznie zaj´ç czytelniczych. Tylko w tym roku szkolnym
uczniowie uczestniczyli w takich
lekcjach jak: „Lektury, które warto przeczytaç”, „Zacznij czytanie
od baÊni i bajek” z okazji Dnia Bohaterów Bajek, „W ksià˝kach czytamy o pokoju” w trakcie Mi´dzynarodowego Dnia Pokoju, „Wydawnictwa dla
dzieci i m∏odzie˝y – to si´ nam dobrze
wydaje” po Festiwalu Ksià˝ki dla Dzieci
i M∏odzie˝y, „Szko∏a, uczeƒ, nauczyciel
w literaturze” w ramach Dnia KEN czy
„Obcy, ktoÊ, inny w literaturze” w zwiàz-

ku z obchodami Dnia SolidarnoÊci
z Uchodêcami i w wielu innych. Uczniowie uczestniczà w ró˝nych projektach wewn´trznych („Przyjazna biblioteka – tu

czytamy i odkrywamy”, „Maraton Biblioteczny”, edukacyjne has∏o roku) i zewn´trznych („Czytam. Daj´ s∏owo. 7 minut”, „Entropia S∏owa. Literacka Mapa
Warszawy” czy mi´dzynarodowy projekt
„Nasza Ma∏a Biblioteka”), a tak˝e w wielu konkursach. To aktywny sposób pro-

mowania przez nich czytelnictwa. Dzieci
sà autorami kart dla teatrzyku Kamishibai, które wykorzystujemy podczas spotkaƒ najm∏odszych czytelników z ksià˝kà.
Tworzymy równie˝ „Szkolnà ksi´g´ kulinarnà”, na której kartach promowane sà
tradycje rodzinnej kuchni i zdrowego ˝ywienia. Prace uczniów naszej szko∏y sà prezentowane podczas konferencji, warsztatów i spotkaƒ w ramach sieci, „dziel´ si´ naszymi
formami pracy z uczniem na rzecz
rozwoju czytelnictwa”. Ostatnio
zaproszono nas do zaprezentowania ksià˝eczek na specjalnej wystawie towarzyszàcej Konferencji
Literackiej „Rozterki i dylematy
bohaterów literackich w ksià˝kach
dla dzieci i m∏odzie˝y w XXI wieku” zorganizowanej przez PBW
dla nauczycieli bibliotekarzy
i osób zainteresowanych z województwa mazowieckiego. Z przyjemnoÊcià dziel´ si´ bardzo pozytywnymi uwagami zwiedzajàcych na temat dzia∏aƒ twórczych podejmowanych
przez naszych uczniów oraz ró˝norodnoÊci i atrakcyjnoÊci form ich pracy.
Miros∏awa Ciacharowska
nauczyciel biblioteki w SP 353

REKL AMA

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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OG¸OSZENIA DROBNE
SERWIS FRANCUSKI

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA,
PARKINGI

260

Tel. 22 783 38 38
SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

503 065 403

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

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

13
7

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

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE
USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238

503 065 403

13
4

DROBNE REMONTY I NAPRAWY,
SPRZÑTANIE STRYCHÓW
I PIWNIC

GITARA – NAUKA GRY
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
piosenki! Lekcje indywidualne,
15 lat doÊwiadczenia w uczeniu.
Tel. 695-622-848
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

93

www.dogadajciesie.pl

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

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

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl

14
8

503 065 403

ROZNOSZENIE ULOTEK

tel. 663-677-701

196

Poszukuj´ Pani, która zajmie si´
prowadzeniem domu (sprzàtanie,
gotowanie, prasowanie) oraz
odbiorem 9-letniej dziewczynki
ze szko∏y. Kontakt: 602-722-440.

251

SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

883 466 477
268

MEBLE NA WYMIAR

GRABIENIE LIÂCI

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

ODÂNIE˚ANIE

Tel. 660-769-211

36

DACHY

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

Tel. 601 262 086.

503 150 991

M O N TA ˚ :

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

503 065 403

29

22
1

ODŚNIEŻANIE DACHÓW

606 808 358 www.polinie.pl

SPRZEDA˚, MONTA˚
8

501 14 14 40

17
4

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

◗ Opieka, pomoc domowa, sprzàtanie, prasowanie. Mam referencje. tel. 889 548 746.
◗ Matematyka ogólniak, równie˝ zakres rozszerzony. Stara Mi∏osna tel. 514 371 495.
◗ „DRUGA” BABCIA – ZAOPIEKUJ¢ SI¢ TWOJÑ POCIECHÑ JAK W¸ASNÑ WNUCZKÑ.
Wawer, Rembertów, Weso∏a, Sulejówek,
Marki, Zàbki. Kom. 881 214 186.
◗ Doradca restrukturyzacyjny poszukuje studenta IV, V roku prawa lub aplikanta komorniczego do wspó∏pracy przy p´tli Goc∏aw. CV i list motywacyjny prosz´ wys∏aç
na: elzbieta.wawa@gmail.com
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy: parter 120m,
przyziemie 180m (mo˝liwoÊç dzia∏alnoÊci),
dzia∏ka 665m; Osiedle Stara Mi∏osna – Cyklamenowa 10. Informacje na miejscu.
◗ Firma sprzàtajàca poszukuje osób do sprzàtania sklepu odzie˝owego w godz. 7: 00-9:
00 w CH FERIO (przy stacji Mi´dzylesie).
Tel. 799 015 320.
◗ Sprzedam lub wynajm´ miejsce postojowe
w gara˝u podziemnym ul. Sarenki, Stara
Mi∏osna. Kontakt: 608 415 915, biuro@
inspiro.waw.pl.
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◗ Student III roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów tel. 516-309-589
◗ Francuski z dojazdem 602276202
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà o pow.
1055 m2 z aktualnym pozwoleniem na budow´, wszystkie media, dojazd droga
utwardzona. Po∏o˝enie Stara Mi∏osna w obrebie parku krajobrazowego. Cena 850 tys.
do negocjacji. tel. 791 647 242
◗ Us∏ugi KSI¢GOWE dla firm, KPiR, Rycza∏t,
VAT, ZUS. Licencja MF nr 3682/2003. Odbiór dokumentów od klienta: osobisty lub
korespondencyjny. tel. 609 53 77 47.
◗ Nauka j. niemieckiego na ul. Jeêdzieckiej
w Starej Mi∏osnej dla uczniów i doros∏ych,
cena 40 z∏/60 min. tel. 694 210 279.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji
z j´zyka amgielskiego. Szko∏a podstawowa
i gimnazjum. Cena 40 z∏. tel. 733 250 300.

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

SPRAWY CYWILNE:
✔

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 

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

KANCELARIA ADWOKACKA

➧

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

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏,
tel. 607-306-979, reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
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

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

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
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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