W ES O¸A

Nr

178

Marzec
2016 r.
GAZETA BEZP¸ATNA

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

ISSN 2300-0414

Przewodnik „Co kryje Las Milowy?”
– pierwszy w Weso∏ej projekt w ramach „Inicjatywy lokalnej”
W ramach realizacji sto∏ecznego programu
„Inicjatywa lokalna” w marcu zostanie wydrukowany przygotowany przez nas subiektywny
przewodnik po leÊnej Êcie˝ce w Weso∏ej Centrum „Co kryje Las Milowy? sztuka/przyroda/historia”. Idea tego projektu zak∏ada partnerstwo
stron i wymaga wspó∏pracy samorzàdu i mieszkaƒców w postaci ich pracy spo∏ecznej, wk∏adu
finansowego lub rzeczowego. W r´kach obywateli jest to instrument, dzi´ki któremu mogà bezpoÊrednio inicjowaç realizacj´ ró˝nych zadaƒ.
W tym przypadku zosta∏ przez nas przygotowany gotowy do druku projekt przewodnika. Dzi´ki inicjatywie lokalnej powstajà w Warszawie
ró˝ne potrzebne ma∏ym spo∏ecznoÊciom miejsca,
sàsiedzkie ogrody, place zabaw, miejsca odpoczynku, kluby sàsiedzkie.
Co zmieni si´ u nas dzi´ki tej inicjatywie lokalnej?
Dlaczego pomys∏ na druk
przewodnika wyda∏ nam
si´ wa˝ny i potrzebny?
Mieszkamy w dzielnicy,
która nie jest czytelna, nie
ma tu oczywistego centrum, nie ma te˝ mapy powszechnie ucz´szczanych
atrakcji turystycznych, dokàd, gdy odwiedzà nas goÊcie, moglibyÊmy si´ z nimi
skierowaç. Nasz ambitny
plan zak∏ada, ˝e subiektywny przewodnik zmieni odbiór rzeczywistoÊci, rzuci nowe spojrzenie
na Weso∏à i zainteresuje Paƒstwa – mamy zamiar wydobyç z cienia to, co schowane w naszym lesie. Uwa˝amy, ˝e Weso∏a ma swoje oryginalne atuty i atrakcje. Opracowa∏yÊmy tras´
Êcie˝ki spacerowej wzd∏u˝ wybranych przez nas
punktów, a ka˝dy z nich dotyczy innego obsza-

ru zainteresowaƒ. Zaczynamy od spotkania ze
sztukà wspó∏czesnà prof. Jerzego Nowosielskiego, potem zg∏´biamy tajemnice leÊnego ekosystemu w Lesie Milowym, a na koniec proponujemy lekcj´ historii w budzàcym dreszczyk emocji
poniemieckim bunkrze.
Ta trasa spacerowa zosta∏a udokumentowana
zdj´ciami, które powstawa∏y w ró˝nych porach
roku i które, mamy nadziej´, oddajà niezwyk∏à
urod´ miejsc, obok których czasem szybko i bez
refleksji przechodzimy. Przewodnik ma byç chwilà dla tu i teraz, po to ˝eby zatrzymaç si´ i zrozumieç miejsce, w którym ˝yjemy. D∏ugo zbiera∏yÊmy informacje, zdj´cia roÊlin i zwierzàt z naszego lasu, by stworzyç w miar´ pe∏ny obraz.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy pomogli nam
w tej pracy: naszym sàsiadom, Stowarzyszeniu Sàsiedzi dla Weso∏ej, NadleÊnictwu Drewnica, Urz´dowi Dzielnicy.
Przewodnik ma s∏u˝yç
jako pretekst do spotkaƒ,
rozmów, wspólnego szukania i odkrywania indywidualnych perspektyw,
z których patrzymy na naszà dzielnic´. Mamy nadziej´, ˝e wiele osób
z Paƒstwa wybierze si´
s∏onecznym rankiem na
spacer z naszym przewodnikiem w r´ku, ˝eby
sprawdziç, o co nam chodzi. Mo˝e zabierzecie ze
sobà znajomych albo goÊci, ˝eby zobaczyli opisywane miejsca? A mo˝e wspólne wyjÊcie zaproponujà Wam Wasze dzieci, bo równie˝ z myÊlà
o nich powstawa∏ ten projekt. Przewodnik móg∏by staç si´ zbiorem podstawowych i potrzebnych
w szkole informacji o najbli˝szym otoczeniu.

JeÊli wolicie Paƒstwo spacery w wi´kszym gronie, to planujemy w sobot´ 23 kwietnia 2016 r.
spotkanie i wspólny spacer z atrakcjami: wyk∏adem na temat wn´trz koÊcio∏a pw. OpatrznoÊci
Bo˝ej – dzie∏a prof. Jerzego Nowosielskiego, informacjami na temat przyrodniczych ciekawostek
z naszego lasu oraz spotkaniem z cz∏onkiem stowarzyszenia „Pro Fortalicium”, które odbudowuje schrony PrzedmoÊcia Warszawy. Zbiórka pod
koÊcio∏em o godz. 11.00.
W Lesie Milowym powstanie oznakowana
Êcie˝ka spacerowa, pojawi si´ równie˝ tablica
informacyjna o jej przebiegu. Mamy nadziej´, ˝e
spacery tà trasà stanà si´ nast´pnym po rolkostradzie pomys∏em na aktywne sp´dzanie wolnego czasu w naszym lesie.
JesteÊmy fankami Weso∏ej i mamy absolutnà
pewnoÊç, ˝e mieszkamy w wyjàtkowym miejscu.
Chcia∏ybyÊmy to przekonanie przekazaç dalej –
dowody znajdziecie Paƒstwo w przewodniku.
PS – Las Milowy – las pomi´dzy Weso∏à Centrum
a Groszówkà, wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza.
Kasia Bia∏ek, Iwona Bal

Drodzy Sàsiedzi, niech nadchodzàce Êwi´ta Wielkiej Nocy
nadadzà nowych barw Waszemu ˝yciu, niech radoÊç, mi∏oÊç i dobro b´dà intensywniejsze
i nie tracà blasku, gdy ju˝ wybrzmi ostatnie „Alleluja”. Z ca∏ego serca ˝yczy Wam
Zespó∏ Redakcyjny „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkanocnych
˝ycz´ Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich” radoÊci, spokoju i ˝ywej nadziei w sercach
oraz ˝eby spe∏ni∏o si´ wszystko to, czego pragnà i oczekujà.
Wiceprezydent m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz

W zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ Wielkanocà ˝yczymy wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
radosnych chwil w rodzinnym gronie, uÊmiechu i wzajemnej ˝yczliwoÊci na co dzieƒ,
a tak˝e si∏y i odwagi w realizowaniu swoich marzeƒ. Weso∏ego Alleluja!
Burmistrz Dzielnicy Edward K∏os i Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Marcin J´drzejewski
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OKAZJA
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

Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
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Pyszna PIZZA ...
ul. Wspólna 4, Warszawa-Wesoła
godz. 1100 - 2200

tel. 22 773 91 91

WIOSENNY ZJAZD CENOWY!
Wiecie już, że mamy
NAJLEPSZĄ PIZZĘ W WESOŁEJ,
a teraz na dodatek będzie NAJTANIEJ,
bo od 1 marca WSZYSTKIE PIZZE
W NOWYCH, REWELACYJNYCH CENACH!
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NAS!

... i inne PRZYSMAKI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Lutowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 18
lutego. W pierwszym
punkcie radni zapoznali
si´ z informacjà o funkcjonowaniu Dzielnicowego Zespo∏u Realizacji
Programu Profilaktyki
i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Zgodnie z nià nat´˝enie wyst´powania problemów alkoholowych pozostaje na terenie naszej dzielnicy na poziomie
ubieg∏orocznym. W kolejnym punkcie by∏a
przedstawiona informacja o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci w dzielnicy. Jest to kilka
dzia∏ek pod budownictwo jednorodzinne,
usytuowanych na Groszówce.
Nast´pnie, po krótkiej dyskusji i bez
wi´kszych uwag Rada przyj´∏a sprawozdanie Zarzàdu z wykonania bud˝etu w roku
2015. Warto podkreÊliç, ˝e ze wyjàtkiem
niespodziewanych oszcz´dnoÊci w oÊwiacie, bud˝et by∏ wykonany w bardzo wysokim procencie. W nast´pnym punkcie
Rada pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet poprawek do tegorocznego bud˝etu. Najwa˝niejsze z nich dotyczy∏y planowanych inwestycji i tak m.in. zosta∏y wprowadzone nowe tytu∏y inwestycyjne:
- budowa ul. Nowej (150 tys. z∏)

- przebudowa ul. Sikorskiego od Akacjowej do Chodkiewicza (470 tys. z∏)
- dokoƒczenie ul. Modrzewiowej (przywrócenie niewydanych w zesz∏ym roku
167 tys. z∏)
- budowa ul. Mazowieckiej (odcinek do nowo budowanego przedszkola) (100 tys. z∏)
- zwi´kszenie Êrodków na przebudow´ ul.
G∏owackiego (o 160 tys. z∏)
- budowa k∏adki nad Kana∏kiem Wawerskim od ul. Jaspisowej do ul. Jod∏owej
(dojÊcie do nowej przychodni pediatrycznej) (100 tys. z∏)
- zmniejszono Êrodki na budow´ domów
komunalnych o 350 tys. z∏
- pojawi∏y si´ dwie nowe, bardzo wyczekiwane inwestycje spo∏eczne: budowa domu dziennego pobytu dla seniorów (na
ty∏ach budynku OPS) (650 tys. z∏) oraz
budowa siedziby biblioteki w Zielonej
(przy Zespole Szkó∏ nr 94) (650 tys. z∏).
W kolejnych punktach radni zapoznali
si´ z informacjami o stanie uregulowaƒ
w∏asnoÊci gruntów na potrzeby tegorocznych inwestycji i o planowanym harmonogramie ich realizacji, a tak˝e o wysokoÊci
dotacji i grantów przyznanych w roku ubieg∏ym organizacjom pozarzàdowym.
Kolejna sesja zaplanowana jest na
17 marca br. o godz. 14.00, jak zwykle w Sali Rady naszego urz´du. Porzàdek obrad b´-

MARCOWE SPOTKANIA

„BEZPIECZNE OSIEDLE”
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicach Wawer
i Weso∏a informuje, ˝e w siedzibie delegatury przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pokój:
–111 (niski parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne osiedle” w marcu odb´dà si´ trzy spotkania grup osiedlowych:
■

■

■

9 marca, godz. 11.00 – Grupa Osiedlowa Centrum
16 marca, godz. 11.00 – Grupa
Osiedlowa Stara Mi∏osna
30 marca, godz. 11.00 – Grupa
Osiedlowa Zielona

Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ
oraz inne zainteresowane podmioty do
udzia∏u w pracach grup osiedlowych, w których sk∏ad wchodzà przedstawiciele mieszkaƒców, delegatury, Policji i Stra˝y Miejskiej.
Zach´camy do wskazywania miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie naszych
dzielnic oraz zg∏aszania wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem.

dzie dost´pny na tydzieƒ przed sesjà w Internecie. Zainteresowane osoby serdecznie
zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Dy˝ur pracowników Urz´du Skarbowego w Dzielnicy Weso∏a
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
informuje, ˝e w porozumieniu z Urz´dem Skarbowym Warszawa-Wawer wyznaczony zosta∏
dy˝ur pracowników Urz´du Skarbowego
w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a przy ul.
1 Praskiego Pu∏ku 33 w celu u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia deklaracji rocznych PIT.
Pracownicy Urz´du Skarbowego pe∏niç b´dà
dy˝ur w poniedzia∏ek 4 kwietnia 2016 r. w godzinach 11.00–18.00 w Sali Obs∏ugi Mieszkaƒców na parterze, stanowisko nr 4. W ramach dy-

˝uru przyjmowane b´dà, za potwierdzeniem odbioru, deklaracje PIT oraz udzielane informacje
dotyczàce zasad rozliczania podatku i wype∏niania deklaracji rocznych. Mieszkaƒcy proszeni sà
o przyniesienie PIT-u z poprzedniego roku. U∏atwi
to pracownikom Urz´du Skarbowego wprowadzanie PIT-ów do systemu.
Do dyspozycji mieszkaƒców wy∏o˝one zosta∏y
w punkcie informacyjnym formularze PIT oraz
broszury informacyjne. Ponadto Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer, dla przybli˝e-

nia podatnikom specyfiki pracy urz´du oraz pokazania otwartoÊci urz´du na potrzeby podatników, organizuje „Dzieƒ Otwarty” w siedzibie
Urz´du przy ul. Ludwika Mycielskiego 21 w Warszawie w sobot´ 16 kwietnia 2016 r. w godzinach 9.00–13.00.
W dniach 28–29 kwietnia 2016 r. godziny
pracy Urz´du Skarbowego b´dà wyd∏u˝one –
urzàd b´dzie czynny w godzinach 8.00–18.00.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
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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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Tytu∏y „Cz∏owieka Roku” i „Wyró˝nienia Burmistrza” 2015 przyznane
Jak co roku w styczniu Zespó∏ Opiniujàcy powo∏any
przez Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a rozpatruje z∏o˝one
wnioski o przyznanie wyró˝nieƒ Burmistrza. Wyró˝nienie mo˝e byç przyznane
osobie fizycznej za prac´
spo∏ecznà lub prac´ w sposób znaczàcy przekraczajàcà zakres zadaƒ wykonywanych w ramach obowiàzków s∏u˝bowych.
Wyró˝nienia w formie tytu∏u „Cz∏owiek/Organizacja Pozarzàdowa Roku Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy” przyznawane sà za dzia∏alnoÊç
i szczególne osiàgni´cia w roku kalendarzowym
poprzedzajàcym rok z∏o˝enia wniosku, jak równie˝ w latach poprzednich.
Kandydatów do przyznania wyró˝nienia mogà zg∏aszaç dzia∏ajàce na terenie dzielnicy Weso∏a organizacje pozarzàdowe, instytucje kultury,
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Samodzielny Zespó∏ Publicznych
Zak∏adów Lecznictwa Otwartego w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu oraz Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
W dniu 18 stycznia 2016 Zespó∏ Opiniujàcy
zebra∏ si´ w sk∏adzie:
1. Marian Mahor – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, przewodniczàcy Zespo∏u,
2. Renata Mroczkowska – naczelnik Wydzia∏u
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a, zast´pca przewodniczàcego Zespo∏u,
3. Gra˝yna Weber – radna, cz∏onek Komisji
OÊwiaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u,
4. Ryszard Brzezik – radny, cz∏onek Komisji Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych Rady Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u,
5. Anna Ksi´˝opolska – przewodniczàca Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo∏ecznego w Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u,
6. Piotr Zieliƒski – naczelnik Wydzia∏u Spraw
Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u,
7. Pawe∏ Malinowski – Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek-sekretarz Zespo∏u.
Po wnikliwej analizie wniosków rekomendacje do wyró˝nieƒ otrzyma∏y nast´pujàce osoby
i podmioty:
1. W obszarze kultury:
■ Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2015” – JOANNA
GORZELI¡SKA
Ogromna aktywnoÊç spo∏eczna w ciàgu ca∏ego
2015 roku, podejmowanie szeregu inicjatyw majàcych na celu integracj´ mieszkaƒców Weso∏ej
opartà na animacji kulturalnej i Êrodowiskowej.
■ Tytu∏ „Instruktor/Animator Roku 2015”
– TOMASZ PIOTROWSKI
Wybitne osiàgni´cia na polu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, inicjator wielu projektów kulturalnych w Êrodowisku SP 353,
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

MTB XC w kategorii junior (kolarstwo górskie
– konkurencja olimpijska).

Joanna Gorzeliƒska, wyró˝niona tytu∏em
Cz∏owiek Roku 2015, i burmistrz Edward K∏os
na Festynie Bo˝onarodzeniowym 2015

■

a w szczególnoÊci utworzenia zespo∏u muzycznego The Schoolers.
Honorowe Wyró˝nienie – RYSZARD
RUTKOWSKI
Wyró˝nienie przyznane jest za ca∏okszta∏t
dzia∏alnoÊci i zas∏ug w dziedzinie kultury na
terenie dzielnicy.
Osoba o nieprzeci´tnej aktywnoÊci w ˝yciu kulturalnym, a w szczególnoÊci muzycznym dzielnicy
Weso∏a, za∏o˝yciel, instruktor, opiekun i organizator „B´bnów Regionu”, renomowanego projektu
muzycznego, na którym wychowa∏o si´ ju˝ kilkanaÊcie roczników dzieci i m∏odzie˝y naszej dzielnicy,
„etatowy” juror wszelkich konkursów muzycznych
i estradowych, takich jak np. Festiwal „Rock On”.

2. W obszarze sportu:
■ Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2015” – MIROS¸AW
ROBAK
Inicjator i realizator unikalnego w dzielnicy kompleksowego projektu aktywnoÊci sportowej dla
dziewczàt w grach zespo∏owych, stanowiàcego
dla dziewczàt znakomity równowa˝nik do tradycyjnej aktywnoÊci ch∏opców w grze w pi∏k´ no˝nà. Za∏o˝yciel Warszawskiego Klubu Pi∏ki R´cznej
Weso∏a, z programem szkoleniowym dla dziewczàt z ca∏ej dzielnicy w oparciu o klasy z rozszerzonym programem sportowym w SP 353. Dru˝yna
seniorek WKPR WESO¸A uczestniczy w rozgrywkach ogólnopolskiej II ligi pi∏ki r´cznej kobiet.
■ Tytu∏ „Trener Roku 2015” – NATALIA
OLESI¡SKA
Trener wolty˝erki w UKS Volteo, wychowawca
reprezentantów Polski, jej podopieczne w roku
2015 wywalczy∏y medale Mistrzostw Polski oraz
jako reprezentacja Polski awans do Êcis∏ego fina∏u Mistrzostw Europy – Aachen 2015.
■ Wyró˝nienie „Mistrz na Medal 2015”
– za szczególne osiàgni´cia sportowe:
- ZUZANNA BANASZEK – zawodniczka UKS
Judo Fight Club, w roku 2015 srebro w Pucharze Polski, z∏oto w IX Mi´dzynarodowym
Turnieju Judo w Sochaczewie, zwyci´stwa
w kilku turniejach wojewódzkich,
- KLAUDIA CZABOK – zawodniczka sekcji
Warszawskiego Klubu Kolarskiego w dzielnicy
Weso∏a, srebrna medalistka Mistrzostw Polski

3. W obszarze opieki i pomocy spo∏ecznej:
■ Tytu∏ „Organizacja Pozarzàdowa roku 2015”
– POLSKI KOMITET POMOCY SPO¸ECZNEJ
ZARZÑD DZIELNICOWY WARSZAWA WESO¸A. Organizacja pozarzàdowa od wielu lat
dzia∏ajàca na terenie dzielnicy Weso∏a na rzecz
mieszkaƒców. G∏ówne obszary dzia∏aƒ to:
1. Dzia∏ania adresowane do seniorów, takie jak
Akademia Spotkaƒ Pokoleniowych,
2. Dzia∏ania adresowane do osób i rodzin znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji materialnej
i ˝yciowej, takie jak prowadzenie magazynu
wydawania ˝ywnoÊci.
■ Wyró˝nienie „M∏ody Wolontariusz 2015”
– ALEKSANDRA BAKIERA
Wszechstronnie uzdolniona uczennica Gimnazjum
nr 120. Osiaga wysokie wyniki w nauce, jest sekretarzem M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a, aktorkà w szkolnym teatrze, prowadzàcà gale i uroczystoÊci szkolne. Zawsze uÊmiechni´ta i ch´tna
do pomocy. Anga˝uje si´ w dzia∏ania szkolnego
wolontariatu w takich akcjach jak: opieka nad
grupà niepe∏nosprawnych, WOÂP, Êwi´ta, liczne
imprezy i uroczystoÊci szkolne i dzielnicowe.
4. W obszarze przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie oraz uzale˝nieniom i patologiom spo∏ecznym:
■ Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2015” – MONIKA
DRA˚AN
Wieloletni pedagog w Gimnazjum 120, zaanga˝owany w prac´ z m∏odzie˝à poprzez prowadzenie
wielu programów profilaktycznych z zakresu przeciwdzia∏ania przemocy i uzale˝nieniom. Opiekun
wolontariatu szkolnego, aktywnie wspierajàcego
np. grup´ osób niepe∏nosprawnych przy PCK i OPS,
wszystkie inicjatywy dzielnicowe takie jak Piknik
Weso∏a, WOÂP, Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
itp. Cz∏onek Komisji Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych – dzielnicowego Zespo∏u Weso∏a.
■ Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2015” – KATARZYNA
TUCHOLSKA
Wieloletni pracownik Gimnazjum 119, zaanga˝owana w dzia∏ania zwiàzane ze szkolnym programem profilaktyki oraz organizacjà wolontariatu w tej szkole. Opiekun grupy wolontariuszy –
uczniów Gimnazjum 119, którzy aktywnie w∏àczajà si´ w ˝ycie spo∏eczne i kulturalne dzielnicy
Weso∏a, wspierajàc swoimi dzia∏aniami np. grup´
osób niepe∏nosprawnych funkcjonujàcà przy PCK
i OPS oraz najwa˝niejsze wydarzenia w dzielnicy.
Wszystkie rekomendacje uzyska∏y akceptacj´
Burmistrza w dniu 5.02.2016 r. Wr´czenie dyplomów i podzi´kowanie odb´dzie si´ na sesjach Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy poÊwi´conych
omówieniu funkcjonowania organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie dzielnicy i realizacji
zadaƒ w ramach Êrodków uzyskanych w drodze
otwartych konkursów.
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
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AktualnoÊci inwestycyjne – bud˝et na rok 2016
Co wa˝nego czeka nas
w 2016 roku? Po pierwsze
zakoƒczymy inwestycje
oÊwiatowe:
„Budow´
przedszkola z oddzia∏em
˝∏obkowym w osiedlu Stara Mi∏osna” oraz „Rozbudow´ Przedszkola nr 259
w osiedlu Plac Wojska Polskiego”. Planujemy tak˝e budow´ kolejnych ulic
w osiedlu Zielona oraz dokoƒczenie budowy ulicy Równej. Niezb´dna b´dzie równie˝ przebudowa ulicy Mazowieckiej na dojeêdzie do nowo
powstajàcego przedszkola, wraz ze skrzy˝owaniem z ulicà 1 Praskiego Pu∏ku. Wykonane zostanie odwodnienie ulicy Jana Paw∏a II na odcinku
od ul. Sagalli do Kana∏u Wawerskiego. Ârodki na
ten cel pozyskaliÊmy z Biura Ochrony Ârodowiska. Dzi´ki aktywnoÊci Zarzàdu Dzielnicy oraz
radnych wszystko wskazuje na to, ˝e jeszcze
w tym roku zostanie rozpocz´ta budowa chodnika i Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ulicy Wspólnej
i Niemcewicza. Zadanie b´dzie realizowane
przez Zarzàd Dróg Miejskich w Warszawie.
W 2015 roku uruchomiony zosta∏ w mieÊcie
sto∏ecznym program budowy oÊwietlenia ulic.
Z tego tytu∏u Dzielnica Weso∏a otrzyma∏a ponad
2,7 miliona z∏otych na rok 2016 (jesteÊmy najwi´kszym beneficjentem ze wszystkich dzielnic
Warszawy). Dzi´ki otrzymanym Êrodkom finansowym oÊwietlonych zostanie ok. 50 ulic,
w wi´kszoÊci w osiedlach Stara Mi∏osna, Zielona
i Groszówka. Nareszcie nastàpi tak d∏ugo oczekiwany przez nas wszystkich prawdziwy „Êwietlny
prze∏om”. Wed∏ug za∏o˝eƒ program ma byç kontynuowany w kolejnych latach. Zarzàd zabiega,
aby wszystkie ulice w dzielnicy Weso∏a zosta∏y
oÊwietlone w ramach tego programu.
W bie˝àcym roku b´dziemy realizowaç równie˝ zadania inwestycyjne zg∏oszone przez
mieszkaƒców w II edycji bud˝etu partycypacyjnego. ¸àcznie zostanà zrealizowane z tego tytu∏u zadania za kwot´ prawie 500 000 z∏otych.
W 2016 roku planujemy tak˝e rozpocz´cie
dwóch inwestycji niezwykle wa˝nych dla mieszkaƒców: „Domu dziennego pobytu dla seniorów”
oraz „Budynku biblioteki publicznej w osiedlu
Zielona”. Obie inwestycje majà zapewnione finansowanie i b´dà realizowane w cyklu 2-letnim.
W planach Zarzàdu Dzielnicy sà ponadto inwestycje, które nie majà jeszcze niestety zapewnionych Êrodków finansowych na realizacj´: „Budowa filii oÊrodka kultury w osiedlach Zielona
i Stara Mi∏osna” oraz „Rozbudowa Szko∏y Podstawowej nr 173”. Zarzàd Dzielnicy zabiega o uzy-

ZAŁÑCZNIK INWESTYCYJNY DO BUD˚ETU DZIELNICY WESOŁA
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału
Wawerskiego
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego w ul. Głowackiego
Budowa ul. Równej
Budowa ul. Modrzewiowej
Modernizacja układu drogowego Placu Wojska Polskiego
Budowa ul. Reymonta
Budowa ul. Krótkiej, ˚eglarskiej
Budowa ul. Wierzbowej, Ârodkowej
Budowa drogi bez nazwy – si´gacz od ul. WiÊniowej
Budowa zespołu budynków mieszkalnych-komunalnych – II etap
Budowa przedszkola z oddziałem ˝łobkowym w osiedlu Stara Miłosna
Rozbudowa Przedszkola nr 259 na os. Plac Wojska Polskiego
Realizacja projektu „OÊwietlenie ulicy Dworkowej” (BP)
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych w ulicach: Wierzbowej, Za D´bami, Zachodniej, Dobrej
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych w ulicach: Słowackiego, Narutowicza,
Wroƒskiego, Grabiny, Literatów, Warszawska, Łaguny
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych ul. Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiàzów,
Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej,GoÊciniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarz´binowej
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych w ulicach: Irysów, PoÊwiaty, Fiołków, LeÊnych
Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych ul. Babiego Lata, Majowej, Skalistej, Ânie˝nej,
Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej
Budowa oÊwietlenia ul. Berenta
Realizacja projektu „Doposa˝enie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska” (BP)
Realizacja projektu „Zagospodarowanie fragmentu osiedla – EKO MIASTO” (BP)
Realizacja projektu „Zielony Punkt Kontrolny – mapy do orientacji sportowej i stałe
punkty kontrolne w lasach Wesołej” (BP)
Realizacja projektu „Doposa˝enie placu zabaw – linarium przy ulicy Jana Pawła II
w Wesołej Starej MiłoÊnie” (BP)
Realizacja projektu „Punkt AktywnoÊci Otwartej” (BP)
Realizacja projektu „Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska
Polskiego” (BP)
Realizacja projektu „Niewidomi sà wÊród nas razem z nami” (BP)
Budowa ul. Nowej
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona
Budowa kładki pieszej nad Kanałem Wawerskim łàczàcej ulice: Jaspisowà i Jodłowà
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów
Przebudowa ul. Sikorskiego – etap I
Przebudowa ul. Mazowieckiej – dojazd do przedszkola
RAZEM

skanie Êrodków finansowych, aby móc zrealizowaç równie˝ te inwestycje. Nieustannie wnioskujemy równie˝ do w∏adz miasta o przyznanie Êrodków bud˝etowych na realizacj´ programu budowy dróg w dzielnicy Weso∏a. Dokoƒczenie
inwestycji drogowych jest przez wi´kszoÊç mieszkaƒców wskazywane jako najpilniejsze zadanie
do zrealizowania w naszej dzielnicy.

ROK 2016
558 596
226 200
300 000
167 456
80 000
220 000
559 980
460 000
230 000
2 882 707
3 849 900
307 000
62 000
387 800
330 000
675 000
660 200
579 000
76 333
34 605
23 950
56 500
33 200
11 000
274 750
12 500
150 000
650 000
100 000
650 000
470 000
100 000
15 178 677

W tabeli powy˝ej przedstawiam prawdopodobnà wersj´ bud˝etu inwestycyjnego dzielnicy
Weso∏a na rok 2016. Tak powinien wyglàdaç bud˝et w dniu 17 marca br., kiedy ostatecznie zatwierdzi go swojà uchwa∏à Rada m.st. Warszawy.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy

REKL AMA

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

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

✓ ca∏odobowa opieka

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

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny
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Wznowienie prac na Granicznej
Pogoda coraz bardziej
wiosenna, po krótkiej zimie wykonawca wznawia
prace nad budowà ulicy
Granicznej, czyli po∏àczenia Starej Mi∏osny z Mi´dzylesiem. Jak sygnalizowa∏em wczeÊniej, zbieg∏o
si´ to z wydaniem decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej
na budow´ kolejnego odcinka (czyli ju˝ al. Dzieci Polskich) a˝ do p´tli autobusu 147 przy ul.
Mchów. Zosta∏a wydana 2 marca i od razu
z klauzulà wykonalnoÊci, dzi´ki czemu nie trzeba
czekaç na jej uprawomocnienie. Poniewa˝ prace
prowadziç ma ten sam wykonawca, za jednym
zamachem realizowany b´dzie ca∏y zakres prac.

Inwestor, czyli ZMID, chcia∏by, aby prace umo˝liwiajàce wreszcie otwarcie drogi zakoƒczy∏y si´
do 15 kwietnia, wykonawca jednak ze swojej
strony deklaruje, ˝e b´dzie to termin 30 kwiet-

PTTK zaprasza
ChcielibyÊmy zaprosiç
Paƒstwa na tegoroczne
nasze wycieczki. Startujemy ju˝ w po∏owie kwietnia (16–17.04) z wyjàtkowo
atrakcyjnà propozycjà – dwudniowym wypadem na Bagna Biebrzaƒskie. Przez dwa dni
z doÊwiadczonymi przewodnikami, trenerami
przyrody z firmy Biebrza Eco-Travel, b´dziemy
zag∏´biaç si´ w najdziksze rejony bagien, tropiç
wilki, ∏osie i bobry, podglàdaç ptaki. Dodatkowo
zwiedzimy cz´Êç pot´˝nej Twierdzy Osowiec,
a jak starczy nam si∏, to wybierzemy si´ na wieczorny wypad do Tykocina. Wracajàc odwiedzimy Str´kowà Gór´ – centralne miejsce bitwy
Pod Wiznà z wrzeÊnia 1939 roku. Kierownikiem
wycieczki jest Marcin J´drzejewski.

nia. A tak naprawd´ i tak wszystko zale˝y teraz
od pogody. Jak wrócà mrozy lub b´dzie wyjàtkowo deszczowa wiosna, to i tak ˝adne plany nic tu nie pomogà. W ka˝dym razie, niezale˝nie od mo˝liwych
przeszkód, wyczekiwane przez wiele osób otwarcie przejazdu do Mi´dzylesia to perspektywa ju˝ tylko
kilku tygodni. I wreszcie b´dziemy
mogli korzystaç z wygodnego, alternatywnego dla Traktu Brzeskiego
dojazdu w kierunku centrum Warszawy. Choç w pe∏ni korzyÊci z tego
po∏àczenia odczujemy dopiero jesienià, po zakoƒczeniu budowy w´z∏a
i tunelu pod torami kolejowymi
w Mi´dzylesiu. Dopiero wtedy te˝ do Starej Mi∏osny zostanie przed∏u˝ony autobus 147.
Marcin J´drzejewski

Koszt wycieczki: doroÊli – 260 z∏, dzieci do
15 roku ˝ycia – 240 z∏.
W cenie zapewniamy nocleg i wy˝ywienie w hotelu „Zbyszko” w Goniàdzu (obiadokolacja w sobot´, Êniadanie, suchy prowiant i obiad w niedziel´), przejazd autokarem, obs∏ug´ przewodnickà, bilety wst´pu. Szczegó∏owe informacje
i zg∏oszenia za poÊrednictwem naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl.

■

JednoczeÊnie chcielibyÊmy zaprezentowaç
pe∏ny harmonogram naszych tegorocznych
wycieczek:
■ 16–17.04 – Bagna Biebrzaƒskie, kierownik
Marcin J´drzejewski
■ 7.05 – Sp∏yw kajakowy rzekà Drzewiczkà (dop∏yw Pilicy), kierownik Anna Ksi´˝opolska
■ 21.05 – Rajd rowerowy do Ossowa, kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska

■

■

■

■

■

11–12.06 – Sp∏yw kajakowy rzekà SupraÊlà,
kierownik Marcin J´drzejewski
17–19.06 – Wroc∏aw (autokarowa, zwiedzanie), kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska
10.09 – Sp∏yw kajakowy rzekà Wilgà, kierownik Anna Ksi´˝opolska
17.09 – Rajd rowerowy w Puszczy Kampinoskiej, kierownik Anna Ksi´˝opolska
29.09–2.10 – Gorce (w´drówka górska), wyjazd w czwartek wieczorem, kierownik Marcin
J´drzejewski
22–23.10 – Ziemia Lubelska (autokarowa,
zwiedzanie), kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska

Szczegó∏y poszczególnych imprez b´dà publikowane na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl na oko∏o 2 miesiàce przed
ich terminem. Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a PTTK Weso∏a

REKL AMA

NASZA STRONA
INTERNETOWA
Drodzy Czytelnicy, pieczo∏owitoÊç
przygotowaƒ nowej ods∏ony naszego portalu sprawi∏a, ˝e wkrad∏o si´ drobne opóênienie i premiera nowego wcielenia strony
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
odb´dzie si´ jednak w kwietniu.
Aktualnie trwajà ostatnie prace,
wi´c ju˝ naprawd´ nied∏ugo zobaczycie efekt tych dzia∏aƒ. A my
bardzo ch´tnie poznamy Wasze
opinie o nowym wyglàdzie i nowych rozwiàzaniach. Zaglàdajcie
na naszà stron´!
Hanna Kowalska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WarszawskoÊç potwierdzona elektronicznie
czyli nowe rozwiàzanie dla Kart Warszawiaka
Dla wszystkich rozliczajàcych PIT w Warszawie
i korzystajàcych z Karty
Warszawiaka lub Karty
M∏odego Warszawiaka
mamy wa˝nà wiadomoÊç.
Dotychczasowe poÊwiadczenie uprawnieƒ oznaczone na
karcie naklejonym okràg∏ym hologramem
przestanie obowiàzywaç 30 wrzeÊnia br.
Aby móc w dalszym ciàgu swobodnie korzystaç z uprawnieƒ i nie przejmowaç si´
tà datà, nale˝y wgraç na swojà kart´ tzw.
e-hologram. Jest to elektroniczny zapis,
który nie b´dzie widoczny go∏ym okiem na
karcie, ale kontroler biletów odczyta go za
pomocà terminala do sprawdzania wa˝noÊci naszej karty.
Na szcz´Êcie, ˝eby wgraç e-hologram, nie
trzeba udawaç si´ do Punktu Obs∏ugi Pasa˝erów
ZTM ani do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
w urz´dzie dzielnicy. Od 17 lutego prawie wszystkie biletomaty (a dok∏adniej ponad 1270 urzàdzeƒ w autobusach MZA i ok. 600 automatów
stacjonarnych) majà funkcj´ wgrywania e-hologramu. To tak˝e o tyle wygodne rozwiàzanie, ˝e

nie musimy mieç przy sobie dowodu osobistego
ani potwierdzenia rozliczania podatku w stolicy.
W sytuacji gdyby pojawi∏a si´ wàtpliwoÊç, czy
faktycznie jesteÊmy uprawnieni do korzystania
z KW lub KMW, Zarzàd Transportu Miejskiego

pierwszà stron´ PIT z prezentatà urz´du skarbowego, zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego,
Urz´dowe PoÊwiadczenie Odbioru (UPO) wraz
z pierwszà stronà PIT-u, gdy rozliczamy si´ przez
Internet. Analogicznie powinny zrobiç osoby nieposiadajàce jeszcze Karty Warszawiaka,
a chcàce jà sobie wyrobiç.
Wgrane w tym roku e-hologramy b´dà
wa˝ne od 1 paêdziernika 2016 do 30 wrzeÊnia 2017. Pociàga to za sobà dwie istotne
konsekwencje:
1 – do koƒca wrzeÊnia tego roku jedynym
poÊwiadczeniem uprawnieƒ jest naklejony hologram, wi´c jeÊli masz ju˝ wgrany
e-hologram, nie zdrapuj naklejki;
2 – jeÊli w∏aÊnie ubiegasz si´ o Kart´
Warszawiaka, oprócz wgrania e-hologramu otrzymasz tak˝e papierowy hologram.

wezwie nas do POP-u, abyÊmy okazali stosowne
dokumenty, poÊwiadczajàce nasze uprawnienia
(jakie to dokumenty – o tym poni˝ej).
E-hologram mo˝na oczywiÊcie wgraç równie˝
w POP ZTM lub w jednym z dzielnicowych
WOM-ów. Wówczas nale˝y wziàç ze sobà dowód to˝samoÊci oraz jeden z dokumentów:

Zach´camy do wgrania e-hologramu zaraz po
z∏o˝eniu deklaracji podatkowej, aby potem nie
zaskoczy∏ Was niemi∏o koniec wrzeÊnia i utrata
uprawnieƒ z powodu przegapienia terminu dope∏nienia tej formalnoÊci.
Hanna Kowalska

REKL AMA

CATERING WIELKANOCNY
Zamówienia przyjmujemy pod numerem tel. 600 804 404
lub mailowo: kontakt@willazagorze.pl
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Warszawski Program Edukacji
Kulturalnej 2016 w Weso∏ej
Po sukcesach projektów
zrealizowanych przez weso∏owskie placówki oÊwiatowe w ramach WPEK
w latach 2014–2015 przyszed∏ czas na nabór projektów do realizacji w I pó∏roczu roku 2016.
Do Urz´du Dzielnicy Weso∏a wp∏yn´∏o 12 projektów z 9 placówek. Ogólna wartoÊç z∏o˝onych projektów to 28 398 z∏,
wysokoÊç wnioskowanego wsparcia to kwota
22 470 z∏.
Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu
Pani Renata Mroczkowska oraz Dzielnicowy Ko-

• NASZ PATRONAT •

Dzia∏asz spo∏ecznie na terenie dzielnicy
Weso∏a? Chcesz, by Twoja organizacja by∏a
rozpoznawalna? Poka˝ innym, co robisz!

ordynator ds. Edukacji Kulturalnej Pani Karolina
Mosio∏ek wnikliwie zapozna∏y si´ ze z∏o˝onymi
projektami i po konsultacji z Zast´pcà Burmistrza
ds. OÊwiaty, Kultury i Sportu p. Marianem Mahorem rekomendowa∏y do realizacji 12 projektów.
Zgodnie z pkt. 11 Zasad udzielania wsparcia
finansowego dla projektów realizowanych na
podstawie Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej na terenie Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy p. Edward K∏os, Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, zatwierdzi∏ do realizacji
ni˝ej wymienione (tabela) projekty.
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a

Lista projektów z zakresu edukacji kulturalnej
rekomendowanych do realizacji na pierwsze półrocze 2016 roku
Lp. Placówka

Kwota
Wkład
wsparcia własny

Nazwa projektu

Ogólna
wartoÊç
projektu

1

P 260

„Przedszkolak odkrywcà”

1500

758

2258

2

SP 171

„Animowana Warszawa”

2000

600

2600

3

SP 173

„W krainie europejskich smaków”

1500

500

2000

4

SP 173

„LEGENDA I HISTORIA – WARSZAWSKIE INSPIRACJE”

1500

700

2200

5

SP 174

„Emocje zakl´te w papierze – zaj´cia koła origami”

2000

150

2150

6

SP 353

„Nagrania do słuchania” – kontynuacja
„Koszulkowa kultura na kulturalny dzieƒ”

1500

1020

2520

7

SP 353

Cyber Explorers Orchestra „CEO”
(Orkiestra Cybernetycznych Odkrywców)

1470

0

1470

8

ZS 94

„W magicznym rytmie taƒca”

1500

0

1500

9

ZS 94

„Bajkowy Êwiat z koła i kwadratu – małe origami’’

1500

500

2000

10

G 119

„Muzyczny Êwiat j´zyków”
– warsztaty wokalno-instrumentalno-j´zykowe

3000

0

3000

11

G 120

„Teatr na bis”

2000

1200

3200

12

OK

„Dzielnicowy Przeglàd Młodych Talentów
ARTYSTYCZNA WESOŁA”

3000

500

3500

22 470

5928

28 398

RAZEM

Zg∏oÊ swojà organizacj´ do konkursu*

Weso∏a Dzielnica NGO-sów
i wygraj kampani´ reklamowà!
To proste!
Wystarczy, ˝e przygotujesz „WIZYTÓWK¢”
innej lokalnej organizacji pozarzàdowej
w dowolnej formie: plakat, prezentacja,
film, wiersz i wiele innych – liczymy na
Twojà kreatywnoÊç.
Wa˝ne, by „WIZYTÓWKA” którà wykonasz,
opowiada∏a o dzia∏alnoÊci wybranej
organizacji, zawiera∏a jej nazw´ i to,
czym si´ zajmuje.
„WIZYTÓWK¢” zostaw w OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A
do 31 marca 2016 r.
w godzinach pracy OÊrodka (8.00–16.00)
i czekaj na wyniki konkursu ☺
Zwyci´zc´ poznamy
na poczàtku kwietnia 2016 r.
Wa˝ne! Sk∏adajàc „WIZYTÓWK¢” podaj nazw´
i logo organizacji, którà reprezentujesz (jeÊli
zwyci´˝ysz, umieÊcimy je na gad˝etach reklamowych) oraz treÊç ulotki promocyjnej organizacji, którà reprezentujesz. Wszelkie szczegó∏y
mo˝na uzyskaç w OPS Weso∏a lub e-mail:
paz@opswesola.waw.pl, tel. 785 501 648.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu
„Spotkajmy si´ – program inicjacji wspó∏pracy
organizacji spo∏ecznych z terenu Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy” organizowanego przez
OPS Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
* w konkursie mogà wziàç udzia∏ organizacje pozarzàdowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, dzia∏ajàce na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

REKL AMA

HIPODROM WESOŁA
ul. Szkolna 14

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny

wynajmie
lub wydzierżawi

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

„Bistro pod siodłem”

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

Informacje pod nr. tel.

tel. 22 773 38 83, 602 351 757

508 508 455

Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 15.03.2016 i 15.04.2016

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga
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Nigdy nie jest za póêno, aby zawsze byç
na czasie – projekt spo∏eczny iGrandpa
Projekt spo∏eczny, szkolenia dla seniorów,
czwórka studentów – to trzy has∏a, które powinny si´ kojarzyç z projektem iGrandpa. Po
prawie 4 miesiàcach przygotowaƒ uda∏o si´
zrealizowaç g∏ówny cel projektu i zorganizowaç bezp∏atne, 2-godzinne szkolenia z zakresu obs∏ugi urzàdzeƒ elektronicznych dla
blisko 120 osób w Gimnazjum nr 119 w Weso∏ej oraz w Zespole Szkó∏ nr 70 w RadoÊci.
Projekt organizowany by∏ w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Co si´ z tym ∏àczy?
Ca∏y zespó∏ musia∏ przejÊç przez szkolenie
e-learningowe z zakresu zarzàdzania projektami, przejÊç przez kolejne etapy, zaplanowaç
dok∏adnie ka˝dy krok i wype∏niaç formularze. Tak
przygotowany i sprawdzony projekt nie móg∏ si´
nie udaç! Dodatkowy sukces zapewni∏o zaanga˝owanie i pasja studentów do dzia∏aƒ spo∏ecznych.
Szkolenia odby∏y si´ na Dzieƒ Babci i Dziadka.
Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy uwa˝ali,
˝e by∏ to Êwietny prezent. Wszyscy uczestnicy
byli zafascynowani dzia∏aniem urzàdzeƒ elektronicznych. Podczas trzech dni nauczyli si´ podstawowej obs∏ugi komputera, tabletu oraz zobaczyli, jak dzia∏a internet. Wzbudzi∏o to w nich du˝à
ciekawoÊç i mamy nadziej´, ˝e równie˝ ch´ç do
dalszego rozwoju.

Ca∏emu zespo∏owi projektowemu dzia∏ania spo∏eczne przynoszà niesamowità satysfakcj´ i cenne
doÊwiadczenie. Praca z seniorami da∏a wyjàtkowo
du˝o radoÊci – wszystkie indywidualne spotkania,
rozmowy przez telefon przy zapisach, ich ch´ç do
rozwijania si´ i poznawania „Êwiata m∏odzie˝y”-–
Facebooka, Skype'a, maila, internetu, ich uÊmiechy, kiedy napisali swój pierwszy tekst w edytorze
tekstów, ich zaskoczenie, kiedy klawiatura na tablecie sama si´ pojawi∏a, wydawane og∏osy „ziuuuu!”, kiedy „zrzuciliÊmy na pasek” okno przeglàdarki, czy pierwsze w ˝yciu zrobione selfie komputerem/ tabletem (nawet z dodaniem filtra!).

Seniorzy sà obecnie najsilniej rosnàca grupà
spo∏ecznà, dlatego tak wa˝ne jest, by edukowaç
ich w zakresie zmieniajàcego si´ Êwiata, w tym
nowoczesnych technologii. Poprzez projekt
chcieliÊmy pokazaç, ˝e ka˝dy z nas mo˝e przeciwdzia∏aç wykluczeniu i poprawiç jakoÊ
˝ycia seniorów. Sà to naprawd´ niesamowici ludzie, którzy mogà nas, m∏odych,
bardzo wiele nauczyç. Dlaczego nie odp∏aciç im si´ tym samym? :-) – mówi kierownik projektu, Aleksandra Ksionek.
Mamy nadziej´, ˝e takich dzia∏aƒ w lokalnych spo∏ecznoÊciach i w skali ogólnopolskiej b´dzie coraz wi´cej. Ich potrzeb´
potwierdza odzew od wszystkich ch´tnych
– w ciàgu niespe∏na tygodnia zape∏ni∏o si´
120 miejsc na szkolenia! Wszystkie stanowiska do pracy by∏y zaj´te przez ca∏e 3 dni.
Zorganizowanie bezp∏atnych warsztatów, przygotowanie gad˝etów dla ka˝dego
uczestnika, rozpromowanie projektu w mediach
by∏y mo˝liwe dzi´ki wielu sponsorom oraz partnerom medialnym, którym bardzo dzi´kujemy.
Przy okazji zach´camy do odwiedzenia naszej
strony na Facebooku, gdzie zamieÊciliÊmy zdj´cia,
relacj´ oraz filmik ze szkoleƒ: www.facebook.com/
iGrandpa1.
JesteÊmy przekonani, ˝e naprawd´ nigdy nie
jest za póêno, aby zawsze byç na czasie!
Zespó∏ iGrandpa

REKL AMA
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 Listy do redakcji
Szanowni Paƒstwo,
Warto by by∏o sprostowaç informacj´ podanà przez Pana Krzysztofa Kacprzaka, który
stwierdzi∏, ˝e jednà z wybudowanych ulic jest
ulica Zachodnia.
Prawda jest taka, ˝e zosta∏a wybudowana
tylko po∏owa ulicy Zachodniej, a reszta pozosta∏a w stanie niezmienionym.
Tak si´ sk∏ada, ˝e jestem w∏aÊcicielem nieruchomoÊci w∏aÊnie przy ulicy Zachodniej
i od 2 lat prosz´ Urzàd, aby uporzàdkowa∏
fragment od skarpy do ulicy Jagielloƒskiej.
W roku 2014 by∏em zapewniany, ˝e na poczàtku roku 2015 zostanie przeprowadzona
wycinka drzew, wyznaczona droga i wysypana
kruszywem w celu utwardzenia. Do dnia dzisiejszego niestety nie zosta∏o to wykonane
(choç wyglàda na to, ˝e drzewa przeznaczone
do wycinki zosta∏y oznaczone).
Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci redakcji

Szanowni Paƒstwo,
RzeczywiÊcie zbudowana zosta∏a dopiero po∏owa ulicy Zachodniej – obustronnie zabudowanej – na odcinku od ul. Brata Alberta do wydmy oraz ∏àcznik do ulicy Polnej. Budowa drugiej cz´Êci ulicy, która jest obecnie zabudowana
tylko po jednej stronie, b´dzie wymaga∏a znacznych nak∏adów finansowych na wykup gruntów, gdy˝ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego b´dzie to musia∏a
byç droga dwukierunkowa (szerokoÊç obecnego
pasa drogowego b´dàcego w∏asnoÊcià Miasta
jest niewystarczajàca). W 2014 roku, w odpowiedzi na pisma mieszkaƒców, informowaliÊmy
o podj´ciu dzia∏aƒ prowadzàcych do udro˝nienia fragmentu tej drogi. Najpilniejsze jest
usprawnienie dojazdu do posesji po∏o˝onych
w rejonie wydmy od strony ul. Jagielloƒskiej.
Umo˝liwi to 4-metrowy pas drogi b´dàcy w∏asnoÊcià Miasta, który chcemy utwardziç w bie˝àcym roku. W koƒcu 2014 roku wszcz´liÊmy
procedur´ uzyskania zgody na wycink´ ponad

20 drzew uniemo˝liwiajàcych przejazd faktycznym pasem drogi (u˝ytkownicy drogi omijajà
obecnie ten mini las, je˝d˝àc po przyleg∏ej
dzia∏ce prywatnej). Wykonany zosta∏ plan tymczasowego urzàdzenia wskazanego odcinka
drogi, a nast´pnie zg∏oszono zamiar wykonania
robót do organu architektury, co pozwoli∏o
w 2015 r. przygotowaç i z∏o˝yç wniosek o wydanie decyzji na wycink´ drzew. Prawomocnà decyzj´ otrzymaliÊmy pod koniec 2015 r. Niestety
w koƒcu roku zabrak∏o ju˝ Êrodków finansowych na zlecenie wycinki. Urzàd Dzielnicy planuje w bie˝àcym roku wycink´ i tak jak obiecano w koƒcu 2014 r., utwardzenie t∏uczniem
„odlesionego” odcinka drogi.
Andrzej Pylak
Naczelnik Wydzia∏u Infrastruktury

* * *
Panie Krzysztofie,
Czytajàc Pana wywód o budowie kolejnego etapu budynków komunalnych na ul. Nizinnej niestety a˝ cierpnie mi skóra... Kolejne rodziny utknà w b∏ocie, bo dzielnica zapomnia∏a o tym, ˝e do budynków nale˝y
wybudowaç porzàdnà drog´. Ulica Nizinna
jest obecnie drogà gruntowà, gdzie po ka˝dych deszczach wszyscy utykajà w b∏ocie. Ile
lat my, mieszkaƒcy, mamy jeszcze czekaç, a˝
ktoÊ wreszcie pójdzie po rozum do g∏owy
i zrozumie, ˝e przy tym nat´˝eniu ruchu zarówno ko∏owego, jak i pieszego nie mo˝na
dalej utrzymywaç drogi gruntowej? Ile lat
mamy jeszcze w tym b∏ocie si´ taplaç? Tak,
wiem, ˝e powie Pan, ˝e od czasu do czasu
przyje˝d˝a maszyna i stara si´ wyrównaç
i utwardziç to bajoro zwane drogà, ale wszyscy mieszkaƒcy wiedzà dobrze, ˝e to pomaga
jedynie do pierwszego solidnego deszczu...
Od kilku lat regularnie s∏yszymy, ˝e w kolejnym roku Nizinna wreszcie b´dzie normalnà
ulicà i niestety sà to niespe∏nione obietnice...

Szanowny Panie,
Od kilku lat Zarzàd oraz Rada Dzielnicy Weso∏a dopominajà si´ od w∏adz miasta sto∏ecznego o zwi´kszenie Êrodków finansowych na realizacj´ inwestycji, a w szczególnoÊci inwestycji
drogowych. Zwracamy uwag´, ˝e Weso∏a jest
dzielnicà dynamicznie rozwijajàcà si´ i kierowane od wielu lat nak∏ady inwestycyjne na infrastruktur´ technicznà oraz obiekty oÊwiatowe
pozwoli∏y co prawda na zdecydowanà popraw´
poziomu ˝ycia mieszkaƒców, ale mimo tego
podstawowym problemem naszej dzielnicy jest
nadal ok. 35 kilometrów dróg, które pozostajà
nieutwardzone lub utwardzone w sposób nietrwa∏y (p∏yty betonowe, t∏uczeƒ, destrukt asfaltowy). Niestety ograniczenia bud˝etowe, które
rozpocz´∏y si´ w 2010 r., radykalnie zmniejszy∏y
mo˝liwoÊci inwestycyjne dzielnicy. Program budowy dróg musia∏ zostaç w efekcie spowolniony
i roz∏o˝ony na d∏u˝szy czas.
Ze wzgl´du na to, ˝e sfinansowanie budowy
drogi wymaga od inwestora znacznych Êrodków, których Dzielnica nie mia∏a, Zarzàd
Dzielnicy postanowi∏ od 2014 roku przeznaczyç
cz´Êç posiadanych Êrodków bud˝etowych na
oÊwietlenie kilku dróg o najwi´kszym nat´˝eniu
ruchu. W 2015 roku równie˝ Miasto Sto∏eczne
postanowi∏o uruchomiç program budowy
oÊwietlenia ulic. Z tego tytu∏u Dzielnica Weso∏a otrzyma∏a ponad 2,7 miliona z∏otych na rok
2016 (jesteÊmy najwi´kszym beneficjentem ze
wszystkich dzielnic Warszawy). Dzi´ki otrzymanym Êrodkom finansowym oÊwietlonych zostanie ok. 50 ulic, w wi´kszoÊci w osiedlu Stara
Mi∏osna. W ramach zaplanowanych zadaƒ
oÊwietlona zostanie równie˝ m.in. ulica Nizinna, co powinno poprawiç komfort ˝ycia Paƒstwu – Mieszkaƒcom tej ulicy. Nie ustajemy
jednak w zabieganiu o Êrodki inwestycyjne na
kolejne lata z przeznaczeniem na program budowy dróg. Ulica Nizinna jest niewàtpliwie jednà z pierwszych, które kwalifikujà si´ do budowy. Termin realizacji b´dzie uzale˝niony wy∏àcznie od wysokoÊci bud˝etu uchwalonego
przez Rad´ Miasta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Dzielnicy Weso∏a.

Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci redakcji
(pisownia zgodna z orygina∏em)

Z powa˝aniem
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

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.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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Rowerowa Jazda na Orientacj´
– poczàtek sezonu 2016
Tegoroczny cykl Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´
rozpoczynamy ju˝ w marcu.
Pierwsza runda tradycyjnie
zostanie rozegrana w dniach
19–20.03.2016 w Falenicy
z centrum zawodów w Szkole
Podstawowej numer 124 na ul.
Bartoszyckiej 45/47. Jest to jeden
z najtrudniejszych terenów do orientacji z powodu bardzo g´stej i ciekawej sieci
dróg. Druga runda zosta∏a zaplanowana
natomiast w pierwszy weekend kwietnia,
2–3.04.2016, w Marysinie Wawerskim,
a trasy zawodów b´dà poprowadzone
równie˝ w bardzo ∏adnym kompleksie Lasów Miejskich, w Lesie Sobieskiego. Obie
pierwsze rundy tegorocznego cyklu b´dà
tak˝e zaliczane do klasyfikacji ju˝ VI Grand
Prix Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Ze wzgl´du na coraz wi´kszà popularnoÊç
rowerowej jazdy na orientacj´ na Mazowszu
zaplanowaliÊmy w tegorocznym cyklu a˝
czternaÊcie rund. Zostanie wykonanych kilka nowych map, mi´dzy innymi w okoli-

cach Komorowa oraz Wieliszewa.
Zawody zostanà rozegrane mi´dzy innymi w okolicach P∏oƒska, Miƒska Mazowieckiego,
Celestynowa i Nowych Groszków. Ca∏y kalendarz na sezon
2016 wraz z regulaminem,
w którym podane sà zasady
klasyfikacji
oraz
proponowane trasy dla
uczestników, znajduje si´
ju˝ na stronie organizatora
www.orienteering.waw.pl.
Bardzo du˝ym osiàgni´ciem jest otwarcie jednej
sta∏ej trasy z Zielonym
Punktem
Kontrolnym
w okolicach Mi´dzylesia
zrealizowane z bud˝etu
partycypacyjnego. Sà to
sta∏e drewniane punkty
kontrolne wraz z perforatorem ustawione w lesie. Do
tego do dyspozycji sà za-

projektowane trzy trasy o ró˝nej d∏ugoÊci.
Trasy mo˝na pokonaç pieszo, biegiem lub jadàc na rowerze, a zimà na nartach biegowych. Mapy z punktami kontrolnymi i zaprojektowanymi trasami sà do pobrania ze strony Urz´dy Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
http://wawer.warszawa.pl/pl/news/gra-terenowa-na-orientacje-w-miedzylesiu.
Warto tu wspomnieç o kolejnym tego typu przedsi´wzi´ciu na terenie dzielnicy Weso∏a realizowanym tak˝e z bud˝etu partycypacyjnego w tym roku: „Zielony Punkt Kontrolny – mapy do orientacji sportowej i sta∏e
punkty kontrolne w lasach
Weso∏ej”. Jest to naprawd´ Êwietna okazja do
spróbowania odnalezienia
si´ w lesie przy pomocy
mapy i zobaczenia na spokojnie, na czym to polega,
a jest to doskona∏a forma
sp´dzania wolnego czasu
na ∏onie natury. Dodatkowo dzieci i m∏odzie˝ majà
praktyczne zaj´cia z topografii, a pytania z tej dziedziny zawsze pojawiajà si´
na ró˝nego rodzaju egzaminach koƒczàcych kolejny etap edukacji szkolnej.
Jan Cegie∏ka

REKL AMA

HIPODROM WESOŁA
(Szwadron Jazdy RP)
posiada OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

W BOKSACH DLA KONI.
Do dyspozycji hala ujeżdżeniowa, wspaniałe
tereny i dobra opieka nad końmi.

Zgłoszenia i rezerwacje przyjmujemy już dziś
pod tel. 508 508 455
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- Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
- Miejskiego OÊrodka Sportu i Rekreacji
w Miƒsku Mazowieckim,
- Przedszkola „Delfinek” w Sulejówku,
- Gminnego OÊrodka Sportu w Raszynie.

RWR rozwija skrzyd∏a
Uprzejmie informuj´, ˝e dnia 20 lutego 2016
roku w Kaliszu odby∏ si´ Nadzwyczajny Zjazd
Krajowy. Podczas tego Zjazdu dokonano wyborów nowego Zarzàdu G∏ównego RWR.
Nowa w∏adza ukonstytuowa∏a si´ w nast´pujàcym sk∏adzie:
■ Micha∏ Guzik – Prezes
■ Damian Wysocki – Wiceprezes ds. szkoleniowych
■ Adam Krawczyk – Wiceprezes ds. organizacyjnych
■ Pawe∏ Zimnoch – Sekretarz
■ Gra˝yna Kowalczyk – Skarbnik
RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOÂCI
Najwa˝niejszym celem RWR jest prowadzenie
dzia∏aƒ ratowniczych, polegajàcych w szczególnoÊci na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uleg∏y wypadkowi lub nara˝one sà na
niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia i zdrowia na obszarze wodnym. W ramach dzia∏alnoÊci organizujemy i przeprowadzamy samodzielnie specjalistyczne szkolenia, zakoƒczone egzaminem paƒstwowym w oparciu o uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe. Szkolenia majà charakter wewn´trzny i ogólnopolski przy wspó∏pracy z innymi oddzia∏ami Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej.
Zakres szkoleniowy:
• Szkolenia ratowników wodnych okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleƒ
w ratownictwie wodnym (Dz.U. poz. 747),
• Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
• Szkolenia motorowodne – stermotorzysta,
manewry na skuterach i pontonach wodnych,
• Szkolenia patentowe – nurkowe i ˝eglarskie,
• Szkolenia instruktorskie – ratownictwo i p∏ywanie,
• Szkolenia certyfikowane – obserwacja w ratownictwie wodnym,
• Szkolenia taktyczne – dynamiczne: p∏ywanie,
sztuki walki, strzelanie,
• Szkolenie dietetyczne – profil sportowy.

Dodatkowo przeprowadzamy profilaktyczne,
regularne patrole na ró˝nych akwenach wodnych
w celu odnalezienia niebezpiecznych i niezabezwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

pieczonych miejsc, gromadzàcych skupiska ludzi
korzystajàcych z kàpieli.
Niezastàpionym narz´dziem naszej dzia∏alnoÊci
sà prace spo∏eczne, akcje
charytatywne i wolontariat.
Nasi partnerzy:
✓ Ministerstwo Spraw Wewn´trznych,
✓ Wojewoda Mazowiecki,
✓ Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
✓ Urzàd Marsza∏kowski,
✓ Stra˝ Po˝arna, Policja, Pogotowie, Wojsko,
✓ wy˝sze uczelnie paƒstwowe,
✓ domy oÊwiaty i kultury.

ODDZIA¸ RATOWNICTWA WODNEGO
RZECZPOSPOLITEJ W WARSZAWIE
SZKOLENIE I WSPÓ¸ZAWODNICTWO SPORTOWE SZCZEGÓLNIE DZIECI I M¸ODZIE˚Y
Tragedie rodzin, których najbli˝sze osoby ulegajà wypadkom, sà niewyobra˝alne. Rutyna i brawurowe zachowania majà wp∏yw na szereg niebezpiecznych zdarzeƒ, z którymi spotykamy si´ na co
dzieƒ. Wi´kszoÊç ludzi musi uÊwiadomiç sobie, ˝e
zagra˝ajà bezpoÊrednio swojemu ˝yciu i najbli˝szemu otoczeniu przez nieprzemyÊlane decyzje.
Staramy si´ wp∏ynàç na w∏aÊciwà ÊwiadomoÊç
spo∏eczeƒstwa ju˝ od najm∏odszych lat. S∏u˝ymy
dzia∏aniami szkoleniowymi, pedagogicznymi,
profilaktycznymi i prewencyjnymi, takimi jak:
■ nauka i doskonalenia p∏ywania,
■ p∏ywanie sportowe,
■ zaj´cia ogólnorozwojowe z elementami sztuk
walki,
■ pogadanki na temat bezpieczeƒstwa nad wodà i udzielenia pierwszej pomocy,
■ triatlon – wprowadzamynowy kierunek rozwoju.
Zaj´cia skupiajà si´ g∏ównie na najm∏odszych
uczestnikach w wieku przedszkolnym i szkolnym. Powstajà równie˝ liczne grupy dla m∏odzie˝y i doros∏ych. W trakcie zaj´ç przedstawiamy
podstawowe zasady bezpieczeƒstwa i zachowaƒ w sytuacjach bezpoÊredniego zagro˝enia.
Wychowujemy m∏odych uczestników naszych
zaj´ç i dajemy szans´ na osiàgni´cie ciekawego
zawodu w przysz∏oÊci. Uwa˝amy, ˝e takie dzia∏ania zaszczepià ju˝ od najm∏odszych lat w∏aÊciwie
ukszta∏towanà ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ i sposobów radzenia sobie z nimi, która wp∏ynie na
ogólnà popraw´ bezpieczeƒstwa. Zapewniamy
kadr´ szkoleniowà z uprawnieniami i wieloletnim doÊwiadczeniem.
Miejsca wykonywanej dzia∏alnoÊci na terenie
województwa mazowieckiego:
• paƒstwowe i prywatne placówki oÊwiatowe
– przedszkola i szko∏y,
• obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie:

OtrzymaliÊmy Licencj´ nr 093/14
Polskiego Zwiàzku P∏ywackiego upowa˝niajàcà do uczestnictwa w sporcie
kwalifikowanym w dyscyplinie p∏ywanie.
Dzi´ki dynamicznemu dzia∏aniu mamy na
koncie wiele sukcesów. Wyst´powaliÊmy wielokrotnie na presti˝owych zawodach rangi ogólnokrajowej, do których zaliczajà si´:
• Pierwszy Krok P∏ywacki,
• Od M∏odzika do Olimpijczyka w Warszawie,
• Grand Prix Miƒska Mazowieckiego,
• Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y.
Przedstawiam medalistów mi´dzyszkolnych zawodów p∏ywackich, które odby∏y si´ 23 lutego br.
w dzielnicy Warszawa-Weso∏a:
■

■

Z¸OTO: Zosia Taraszkiewicz, Roksana Wilanowska, Hubert Szor, Angelika Szor
SREBRO: Jan Królak
Serdecznie gratulujemy, jesteÊmy z Was dumni!

Tekst sponsorowany

ZARZÑD G¸ÓWNY RATOWNICTWA
WODNEGO RZECZPOSPOLITEJ
W WARSZAWIE-WESO¸EJ

˚YWIENIOWY STYL ˚YCIA
OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE
WprowadziliÊmy nowà jakoÊç do naszych
szkoleƒ. CoÊ, bez czego tak naprawd´ ci´˝ko osiàgnàç sukces. Regularnie, raz w miesiàcu, organizujemy seminarium ˝ywieniowe dla cz∏onków RWR. Wyk∏ady prowadzi
dietetyk sportowy Igor Dzier˝anowski.

SPONSOR
Nasze zaanga˝owanie
w s∏usznà spraw´ zosta∏o
zauwa˝one przez firm´
motoryzacyjnà „SUZUKI”,
która doceni∏a nasze dzia∏ania i zaproponowa∏a
wspó∏prac´. Dzi´ki sponsorowi uzyskamy nowy
sprz´t i wzbogacimy ofert´ szkoleniowà. Za
wsparcie bardzo dzi´kujemy!!!
Szczegó∏owe informacje dotyczàce naszej dzia∏alnoÊci zamieszczamy na stronie: www.rwr.pl.
Micha∏ Guzik
Prezes RWR
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OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

662 822 340

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
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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.

Maratony Filmowe
w Weso∏ej ju˝ od 19 marca!
W 2016 r. OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a w∏àcza
si´ w realizacj´ trzech projektów w ramach
II edycji bud˝etu partycypacyjnego. Jednym
z nich b´dzie cykl Maratonów Filmowych.
Wszystkie projekcje odb´dà si´ w auli Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1.
W ramach cyklu odb´dzie si´ pi´ç seansów
po trzy filmy. Ka˝demu z Maratonów Filmowych
przypisano temat przewodni. Kalendarz poszczególnych wyÊwietleƒ przedstawia si´ nast´pujàco:
■ 19 marca br. (godz. 21.00) – Wielkanocny
Maraton Filmowy
■ 28 maja br. (godz. 16.00) – Maraton na
Dzieƒ Dziecka
■ 1 paêdziernika br. (godz. 21.00) – Maraton
Filmów Wojennych
■ 26 listopada br. (godz. 21.00) – Andrzejkowy Maraton Filmowy

■

17 grudnia br. (godz. 21.00) – Âwiàteczny
Maraton Filmowy

Filmy, jakie zostanà wyÊwietlone w ramach
tych spotkaƒ, wybrali sami mieszkaƒcy Weso∏ej,
którzy wype∏nili w lutym przygotowanà przez
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu w Dzielnicy
Weso∏a ankiet´. Informacje o tytu∏ach filmów,
które b´dà wyÊwietlane w trakcie poszczególnych Maratonów, mo˝na b´dzie uzyskaç na bie˝àco w siedzibie OÊrodka Kultury (ul. Starzyƒskiego 21) oraz pod nr. telefonu (22) 773 61 88,
jak równie˝ w Filii OÊrodka (ul. Jana Paw∏a II 25)
oraz pod nr. telefonu (22) 427 37 74.
Wst´p na Maratony Filmowe bezp∏atny! Wa˝ne,
aby wziàç z sobà koce, le˝aki lub inne siedziska. Na
uczestników b´dzie czekaç coÊ do przegryzienia.
Serdecznie zapraszamy na seanse!
OK Weso∏a

Kàcik bibliofila
„DJ Wika.
Jest Moc!”
Jakub Jab∏onka,
Pawe∏ ¸´czuk
Na ok∏adce ksià˝ki
znajdziecie Paƒstwo taki tekst:
„Fascynujàca biografia najstarszej did˝ejki w Polsce.
Wirginia Szmyt ma 77 lat i nie ma
czasu na staroÊç”. Ksià˝ka napisana jest w przyst´pnej formie wywiadu i zawiera wspomnienia od trudnego czasu m∏odoÊci a˝ po dzisiaj.
Kobieta wulkan, ˝ona dyplomaty,
dzia∏aczka spo∏eczna. Poza wszystkim ∏amie stereotypy i pokazuje, ˝e
wiek dojrza∏y nie musi iÊç w parze
ze statecznoÊcià, a w rezultacie
z nudà. Pani Wirginia wspó∏organizuje parady seniorów, ale przede
wszystkim prowadzi dyskoteki pod
pseudonimem DJ Wika. Chocia˝
jeêdzi po ca∏ej Polsce, to jej sta∏à
propozycjà sà imprezy w klubie
„Bolek” na Polach Mokotowskich,
gdzie bawià si´ razem i seniorzy,
i ludzie m∏odzi.
Zach´cam do przeczytania!
Iza Zych

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Irving J. – Aleja tajemnic
2. Colize P. – D∏uga chwila ciszy
3. Sten V. – W∏aÊciwie bez winy

WARTO ZOBACZYå:

4. Stjernstrom P. – Najlepsza ksià˝ka
na Êwiecie

Ostatnie miesiàce MSN w Emilii

5. Kareta M. – Pokocha∏am wroga

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(ul. Emilii Plater 51)
zaprasza na ostatnie
trzy wystawy od 19 lutego do 1 maja 2016 r.
Warszawskie Muzeum
Sztuki Nowoczesnej
koƒczy w maju dzia∏alnoÊç w modernistycznym pawilonie dawnego sklepu meblowego Emilia. Jest to
ostatnia szansa, ˝eby odwiedziç to szczególne miejsce.

micznych nierównoÊci. Zobaczymy m.in.
instalacj´ duƒskiego studia badawczo-projektowego Metahaven i obraz Gerarda Jurgena Blum-Kwiatkowskiego, za∏o˝yciela
Centrum Sztuki Galeria El w Elblàgu.
Druga wystawa „Po co wojny sà na Êwiecie”
prezentuje twórczoÊç czternastu artystów-outsiderów, m.in. Stanis∏awa Garbarczuka, Miko∏aja ¸awniczaka. Trzecia wystawa,
czyli „Robiàc u˝ytek. ˚ycie w epoce postartystycznej”, b´dzie prezentacjà wzajemnego przenikania si´ sztuki z ˝yciem codziennym, czy wr´cz zmiany ˝ycia w sztuk´.

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:

W piàtek 19 lutego w MSN otwarte zosta∏y a˝ trzy wystawy. Ekspozycja „Chleb
i ró˝e” zadaje pytanie o to, jak artyÊci definiujà swój status i pozycj´ wobec ekono-

Godziny otwarcia: wtorek–niedziela,
godz. 12.00–20.00. Wst´p wolny.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1. Lindgren A. – Skrzat nie Êpi
2. Griffiths A. – 13-pi´trowy domek
na drzewie
3. Horst J. L. – Operacja Cz∏owiek
w Czerni
4. Riordan R. – Greccy herosi

Literatura popularnonaukowa:
1. Jab∏onka J., ¸´czuk P. – DJ Wika.
Jest moc!
2. Krafftówna B., Grzela R.
– Krafftówna w krainie czarów

Maria Surawska
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Zaczynamy wiosn´
czyli marzec w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
Wernisa˝, spektakle i a˝ cztery spotkania
dla mi∏oÊników gier planszowych! To tylko cz´Êç
atrakcji, które na marzec zapowiada OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Wiosenne podró˝owanie
Tych, którzy marzà o dalekich podró˝ach, zapraszamy na comiesi´czne spotkanie z odkrywcami. Tym razem b´dà to Katarzyna i ¸ukasz Sacharczukowie, którzy opowiedzà nam o swojej
wyprawie autostopem przez Chiny. Uda∏o im si´
zwiedziç ten ciekawy kraj, zupe∏nie nie znajàc j´zyka. Jak to mo˝liwe? Dowiecie si´ 12 marca
o godzinie 17.00 w OÊrodku.
Oprócz gór czeka nas tak˝e podró˝ nad morze,
a w∏aÊciwie nad prawdziwy ocean. A chodzi
o wystaw´ prac Urszuli Bucholtz-Stefaniak. Malarka przywiezie do nas swoje obrazy na ekspo-

zycj´ pod tytu∏em „Zatrzymaç chwil´”. Te obrazy
porwà Was kolorem i delikatnym nastrojem refleksji nad up∏ywajàcym czasem oraz ulotnoÊcià
tytu∏owej chwili. Wernisa˝ wystawy 12 marca
o 18.00 w ODT „Pogodna”.
W tym miesiàcu proponujemy Wam oczywiÊcie tak˝e spektakle. W niedziel´ 13 marca
o godz. 16.00 ze spektaklem „Zaczarowane kalosze” na Starzyƒskiego poka˝e si´ u nas Studio
Artystyczne Arlekin. To historia pewnego niegrzecznego ch∏opca, którego ˝ycie zmieni si´ po
przymierzeniu pary magicznych kaloszy. W niedziel´ 20 marca o godzinie 16.00 zapraszamy na
spektakl do filii ODT „Pogodna” w Starej Mi∏o-

Ênie. Obejrzycie wraz z dzieçmi sztuk´ „Jak Ania
Z∏oÊnica zosta∏a Zajàczkiem Wielkanocnym”.
Przypominamy o trwajàcym cyklu spotkaƒ „BaÊniowa sobota”, podczas których wraz z animatorkà opowiadamy baÊnie maluchom. Marzec to
tak˝e dobry miesiàc dla mi∏oÊników gier planszowych, przed nami cztery rozegrane soboty: dwie
w OÊrodku oraz dwie w filii ODT „Pogodna”.
W tym miesiàcu ruszajà tak˝e dwa projekty
w ramach bud˝etu partycypacyjnego: bezp∏atne
lekcje j´zyka angielskiego w naszej siedzibie
przy ulicy Starzyƒskiego oraz cykl Maratonów
Filmowych 2016. Pierwszy z nich ju˝ 19 marca
w Gimnazjum nr 119. Szczegó∏y na stronie Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Szczegó∏ów oraz plakatów wydarzeƒ organizowanych przez OÊrodek szukajcie na naszej stronie
internetowej oraz fanpage'u w portalu Facebook:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany.

Piàty wernisa˝ u S∏onia
19 lutego 2016 roku odby∏ si´ piàty (ju˝!!!)
wernisa˝ w galerii „S∏oƒ w porcelanie” w Starej
Mi∏oÊnie, przy ul. Fabrycznej 6.
GoÊciliÊmy dwoje artystów: Panià Julit´ Bogackà-Rychlik z pracami malarskimi oraz Pana
Grzegorza Mikulskiego z pracami ceramicznymi
i rzeêbiarskimi.
Julita Bogacka-Rychlik jest z wykszta∏cenia konserwatorem dzie∏ sztuki (absolwentka warszawskiej ASP), a z powo∏ania malarkà tropiàcà pozytywne wzorce wibracji i wiedz´ ezoterycznà. Jej
prace malarskie emanujà ciep∏à energià Kosmosu.
Podobnej energii i ciep∏a dostarczajà prace
Grzegorza Mikulskiego, absolwenta Liceum Plastycznego w Na∏´czowie i poznaƒskiej ASP (Wydzia∏ Architektury Wn´trz i Wzornictwa). Energia
w jego dzie∏ach pochodzi jednak˝e z wn´trza
Ziemi, a nie z Kosmosu. Wykorzystuje w pracach

rzeêbiarskich typowo ziemskie materia∏y, takie jak glina, drewno, metale, kamieƒ i ˝ywice, co sprawia, ˝e odczuwamy bliskoÊç tej materii i oddawanej
przez nie energii.
Prezentowanych twórców oraz przyby∏ych goÊci powita∏a w∏aÊcicielka galerii, Pani El˝bieta Koszelow.
Fot. Piotr Pielak
Zarówno Julita Bogacka-Rychlik, jak
i Grzegorz Mikulski byli obecni na werst´pnego wernisa˝u, o którego terminie poinfornisa˝u i niewàtpliwà satysfakcj´ sprawi∏o im
mujemy Paƒstwa odpowiednio wczeÊnie i na
szczere uznanie goÊci, z których wielu opuszcza∏o
który serdecznie zapraszamy.
galeri´ z ich pracami zakupionymi na wernisa˝u.
Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Wielkiej Nocy i na t´ okoliczCzas trwania wernisa˝u to ju˝ tradycyjnie gonoÊç nasza galeria ju˝ jest zaopatrzona w pi´kne
dziny 17.00–21.30. Oceniamy, ˝e impreza by∏a
gad˝ety niezb´dne w wystroju Êwiàtecznego
udana, o czym zapewniali równie˝ klienci. Prace
sto∏u. Zapraszamy!!!
obojga artystów mo˝na podziwiaç i nabywaç
S∏oƒ w porcelanie
w naszej galerii jeszcze przez miesiàc, a˝ do naREKL AMA

SKLEP ZE ZDROWÑ ˚YWNOÂCIÑ
ul. Jana Pawła II, lok. A3
Stara Miłosna, Pasa˝ Pogodna
●

màki, ry˝e, kasze
eko jaja
● produkty ekologiczne
● produkty bezglutenowe
● ekologiczne zioła i przyprawy
● eko kawy i herbaty
● produkty dla cukrzyków
● maÊci i kremy zdrowotne

●
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QLTURKA

„GRANDA”
Brodka

PrzebiÊniegi
Marzec to miesiàc, w którym powoli wszystko budzi si´ do ˝ycia.
Równie˝ my, ludzie, zaczynamy przyjmowaç do organizmów nieco wi´cej witaminy D dzi´ki muskajàcym skór´ coraz cz´stszym
promieniom s∏onecznym. Jest coraz cieplej, chce si´ coraz wi´cej,
zaczyna si´ sezon rowerowy i ogródkowy w barach i pubach, gdzie
ch´tniej zasiadamy z ch∏odnym piwem w d∏oni. Do takiego przebudzenia z zimowego snu warto mieç dobrà Êcie˝k´ dêwi´kowà.

„ENGLISH
RIVIERA”
Metronomy
Muzyka na tym
albumie mo˝e si´
wydaç wr´cz zbyt
letnia jak na bardzo wczesnà wiosn´, ale czemu ktokolwiek
ma zabroniç nam marzyç o pla˝y tu˝ po zimie. Poza tym sam tytu∏, „angielska riviera”, nie kojarzy nam si´ raczej z ciep∏em
Hiszpanii, a nieco bardziej surowym latem
Wielkiej Brytanii – doskonale wi´c pasuje
do marca, w którym ciep∏e dni idealne do
siedzenia na tarasie b´dà si´ przeplata∏y
z szarà pluchà.
Muzycznie jest tu w∏aÊciwie podobnie
– bujajàcy powolnie rytm zach´ca do taƒca,
ale jednoczeÊnie jest jeszcze troch´ ch∏odno i leniwie. Wybudzamy si´ wi´c powoli,
przy dêwi´kach syntezatorów, nieco bardziej od nich agresywnych riffów gitarowych, delikatnych przeszkadzajek i wysokiego wokalu.
NajjaÊniejsze punkty tego albumu to zdecydowanie „The Look” oraz „The Bay”,
z czego to drugie zdecydowanie przeniesie
was myÊlami do ciep∏ych kurortów i popo∏udni nad basenem.

bardziej rytmiczne bity ni˝ Metronomy, które pozwolà si´ poderwaç z miejsca, aczkolwiek wszystko nadal utrzymane jest w koncepcji stopniowego przebudzenia.
Album jest te˝ mniej jednolity ni˝ „English Riviera”, znajdziemy wi´c tutaj troch´
melancholii mi´dzy utworami pozwalajàcymi nieco zaszaleç na parkiecie. Dla niewprawionych w alternatywie b´dzie dziwnie
(mo˝e za dziwnie), wielu odnajdzie te˝ inspiracje klasykami synthpopu lat 80. Ka˝dego jednak dream pop w wykonaniu Grimes zabierze na pewno w inne miejsce i pozwoli si´ oderwaç od tego, ˝e w sumie nadal
jest zimno.
Najlepsze utwory z „Visions” to singlowe
„Oblivion” i „Genesis”, które utorowa∏y
Grimes drog´ do wielkiego muzycznego
Êwiata, ale jest tu ma∏o s∏abych momentów,
wi´c polecam s∏uchanie od poczàtku do
koƒca. Szkoda, ˝e taki potencja∏ Boucher
zmarnowa∏a swoim kolejnym albumem,
„Art Angels”, ale o tym mo˝e kiedy indziej.

Jest prawdopodobnie bardzo niewiele osób w Polsce,
którym o uszy nie
obi∏ si´ przynajmniej jeden utwór z „Grandy”, najbardziej
prze∏omowego albumu w karierze Brodki.
Jest to zdecydowanie najbardziej energiczny
album w tym zestawieniu i mo˝e dlatego
wspominam o nim na koniec – kiedy ju˝ si´
rozbudziliÊmy, mo˝emy pe∏nà parà ruszyç rowerem do najbli˝szego ogródka przy pubie.
Brodka nie daje nam wiele czasu na odpoczynek na swojej najbardziej folkowej p∏ycie.
Jest tu mnóstwo instrumentów, szybkie tempo, zadziorny wokal. Aczkolwiek znajdzie si´
te˝ kilka balladek, takich jak „Syberia”, które
pozwolà na chwil´ przystanàç. Za chwil´ jednak Monika znowu na nas krzyknie, zatupie
nó˝kà i uderzajàc w zasób zarówno elektroniki, jak i bardziej tradycyjnych instrumentów,
zaÊpiewa coÊ o mi∏oÊci w nieco ludowym stylu.
Tu do pere∏ek oczywiÊcie zalicza si´ tytu∏owa „Granda”, ale tak˝e „W pi´ciu smakach”,
„Szysza” czy wspomniana „Syberia”. Jednak
tak jak w przypadku „Visions” pani Grimes,
i tutaj warto przes∏uchaç ca∏oÊç. Tym bardziej
˝e wspieranie lokalnego rynku muzycznego
to zdecydowanie dobry uczynek (a sama
Brodka intensywnie promujàca utwór „Horses” z nadchodzàcego albumu ma du˝e szanse na wybicie si´ za granicà, wi´c lepiej zaprzyjaêniç si´ z jej muzykà teraz, ˝eby potem
nie by∏o wstyd).
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

REKL AMA

„VISIONS”
Grimes
Niczym w wiosennej pogodzie –
na albumie Grimes,
najlepszym w jej
dotychczasowym
dorobku, mamy starcie delikatnych melodii,
uroczego, czasami do przesady s∏odkiego,
dziewcz´cego wokalu (mogàcego, pozostajàc w konwencji, przywodziç na myÊl dêwi´ki
witajàcych cieplejszà por´ roku ptaków)
z ch∏odem synthów. Claire Boucher (bo tak
naprawd´ nazywa si´ Grimes) funduje nam
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. . .
Krystyna Gucewicz – dziennikarka, poetka,
pisarka, twórczyni spotkaƒ „Ostry Dy˝ur Poetycki” by∏a goÊciem spotkania, które mia∏o miejsce
w czwartkowy wieczór 28 stycznia. Pani Krystyna
opowiada∏a o swoim ˝yciu, o ksià˝kach, które napisa∏a, o wierszach, o mi∏oÊci, o tym co jest dla
niej inspiracjà. UÊmiech, radoÊç, dostrzeganie
zwyk∏ych rzeczy, bycie w relacji z drugim cz∏owiekiem to jest to, co w ˝yciu naprawd´ si´ liczy i co
tak naprawd´ stanowi o nas samych. Byç mo˝e
to swojego rodzaju recepta na podró˝owanie
przez ˝ycie, które nie zawsze jest ∏atwe i przyjemne. Jednak czy koniecznie z tego powodu mamy
byç smutni i poddawaç si´ bez walki? Jej ostatnia
ksià˝ka „Jeszcze wczoraj mia∏am raka” jest przyk∏adem tego, jak mo˝na, a nawet trzeba poradziç
sobie z tym, co trudne. Po spotkaniu by∏ czas na
podpisywanie ksià˝ek, na osobiste rozmowy z tà
niezwykle interesujàcà osobà.
18 lutego goÊciliÊmy Ann´ Kamiƒskà, autork´ ksià˝ki „Simona. OpowieÊç o niezwyczajnym ˝yciu Simony Kossak”.
Podczas spotkania wspólnie poznawaliÊmy ˝ycie niezwykle barwnej postaci – córki Jerzego,
wnuczki Wojciecha, prawnuczki Juliusza – trzech
malarzy rozmi∏owanych w polskim krajobrazie
i historii, bratanicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Simona
wyjecha∏a z rodzinnego Krakowa do Bia∏owie˝y
i tam w otoczeniu zwierzàt i puszczy sp´dzi∏a
30 lat swojego ˝ycia. By∏a ona osobà bardzo nie-

zale˝nà, o niezwyk∏ej sile charakteru, buntowniczà pasjonatkà. Podczas spotkania autorka w ciekawy sposób opowiedzia∏a o tym, skàd wzià∏ si´
pomys∏ napisania ksià˝ki, o rozmówcach, których
spotka∏a. Opowiedzia∏a o Simonie, którà pami´tajà i wspominajà mieszkaƒcy Bia∏egostoku i Bia∏owie˝y. Przybli˝y∏a nam historie z jej ˝ycia, relacje z rodzinà Kossaków. W opowieÊci nie zabrak∏o równie˝ anegdot zwiàzanych z Simonà i jej
zwierz´cymi przyjació∏mi. Po spotkaniu by∏ oczy-

wiÊcie czas na chwil´ rozmowy z autorkà oraz na
podpisywanie przez nià ksià˝ki.
Zach´camy do lektury. Ksià˝ki obu autorek sà
dost´pne w zbiorach Biblioteki.

Zima w mieÊcie z Bibliotekà
W tym roku Biblioteka przygotowa∏a cztery
spotkania dla dzieci w ramach akcji „Zima
w mieÊcie”. Inspiracjà do tegorocznych spotkaƒ
by∏y przygody Neli, bohaterki cyklu ksià˝ek „Nela Ma∏a Reporterka”.
Egzotyczna wyprawa do Tajlandii, w´drówka
przez d˝ungl´, zwierz´ta i smak azjatyckich potraw to wszystko, co odkryliÊmy podczas wypraw
razem z Nelà. W trakcie zaj´ç czytaliÊmy fragmenty ksià˝ki z cyklu „Nela Ma∏a Reporterka”.

˚o∏nierze Wykl´ci
– WolnoÊç i Niezawis∏oÊç
15 marca o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie z cyklu Otwarte Lekcje Historii, które b´dzie poÊwi´cone ˚o∏nierzom Wykl´tym. Podczas
spotkania zostanie
wyÊwietlony film
S∏awomira Górskiego „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç. Ostatnia
nadzieja”. GoÊciem,
który wprowadzi
nas w temat, b´dzie historyk z Grupy Rekonstrukcji Historycznej WiN – Micha∏ Gruszczyƒski.
Serdecznie zapraszamy.

ANKIETA
Zwracamy si´ z proÊbà do wszystkich
czytelników, którzy chcieliby wypowiedzieç si´ na temat dzia∏alnoÊci Biblioteki,
aby wype∏nili ankiet´ i odpowiedzieli na
kilka istotnych pytaƒ. Ankieta jest dost´pna na stronie www.wesola.e-bp.pl oraz
we wszystkich placówkach.

Zmiana godzin pracy Filii nr 1
Filia w Starej Mi∏oÊnie od 1 marca do 31 maja
w poniedzia∏ki b´dzie czynna w godzinach 1320. Jest to pilota˝owy projekt, którego celem jest
zbadanie potrzeb czytelników.
Wspólnie zapakowaliÊmy plecak potrzebny podczas egzotycznej wyprawy, bawiliÊmy si´, tworzyliÊmy prace plastyczne. Chocia˝ wspólna wyprawa z Nelà zakoƒczy∏a si´, to mamy nadziej´,
˝e fragmenty czytanych w trakcie spotkaƒ w Bibliotece przygód Neli b´dà poczàtkiem niezwyk∏ej podró˝y dla naszych m∏odych czytelników.
W Bibliotece dost´pne sà ksià˝ki opisujàce
wyprawy Neli nie tylko do Tajlandii, ale tak˝e do
innych odleg∏ych zakàtków Êwiata. Zach´camy
do zapoznania si´ z nimi i odbycia swojej w∏asnej przygody.
Dzi´kujemy wszystkim dzieciom, które razem
z nami bawi∏y si´ i sp´dza∏y czas. Dzi´kujemy
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej za udost´pnienie sali na zaj´cia.

Konkurs na recenzj´ ksià˝ki
Zapraszamy wszystkich do udzia∏u w konkursie
na recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie ksià˝ki mówià”.
Konkurs jest skierowany do wszystkich bez wzgl´du na wiek. Termin sk∏adania prac konkursowych
mija 15 kwietnia. Szczegó∏owe informacje na temat konkursu znajdujà si´ na stronie internetowej
Biblioteki oraz we wszystkich jej placówkach.

Bud˝et partycypacyjny
Do bud˝etu partycypacyjnego na rok 2017 zosta∏y zg∏oszone cztery projekty dotyczàce zakupu
ksià˝ek, filmów i audiobooków dla Biblioteki. Sà
to projekty oznaczone numerami: 450, 452, 577,
1231. Zach´camy do oddania g∏osu na te projekty. Wszystkie informacje o projektach dost´pne sà
na stronie www.twojbud˝et.um.warszawa.pl.

Poleç ksià˝k´ do zakupu
Przypominamy, ˝e ka˝dy czytelnik Biblioteki
mo˝e zg∏aszaç swoje propozycje dotyczàce zakupu ksià˝ek. Istnieje wiele sposobów i sà one
w zasi´gu ka˝dego – nie tylko u˝ytkowników
Internetu. Po pierwsze mo˝na dokonaç tego
osobiÊcie (wpisaç tytu∏ do zeszytu dost´pnego
w ka˝dej placówce), napisaç maila w tej sprawie, wypowiedzieç si´ na forum na www.wesola.e-bp.pl. Poza tym na blogu biblioteki uruchomiliÊmy zak∏adk´ „poleç ksià˝k´ do zakupu”
http://biblioteka-w-wesolej.blogspot.com/p/
blog-page_27.html.
Ma∏gorzata Rysak

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe
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Bezpieczeƒstwo cz∏owieka w miejscu pracy

Stres w pracy – cz. 1
Oko∏o 4 na 10 pracowników uwa˝a, ˝e problem stresu nie jest w∏aÊciwie rozwiàzywany
w ich miejscu pracy. Szacuje si´, ˝e w Europie
a˝ ok. 50–60% absencji pracowników mo˝e
byç spowodowane w∏aÊnie stresem zwiàzanym z pracà. Jako przyczyn´ najcz´Êciej
wskazuje si´ restrukturyzacj´ w miejscu pracy i niestabilnoÊç zatrudnienia – 72% respondentów, d∏ugie godziny pracy lub nadmierne
obcià˝enie pracà – 66% oraz przeÊladowanie
i n´kanie w pracy (mobbing) – 59% (europejski sonda˝ EU-OSHA z 2012 r.).
Ocena zagro˝eƒ psychospo∏ecznych oraz zarzàdzanie nimi w przedsi´biorstwie jest obowiàzkiem prawnym pracodawcy. Kierownictwo
powinno uczestniczyç w dzia∏aniach majàcych
zaradziç stresowi oraz anga˝owaç pracowników
w identyfikacj´ zagro˝eƒ. Stworzenie klimatu zaufania sprawia, ˝e pracownicy nie bojà si´ zg∏aszaç swoich problemów!
Czym jest stres w pracy? Paƒstwowa Inspekcja
Pracy okreÊla stres jako stan, w którym pracownicy bàdê pracodawcy odczuwajà dyskomfort
psychiczny zwiàzany z warunkami lub wymaganiami w miejscu pracy w sytuacji, w której
w okreÊlonym momencie warunki te lub wymagania przekraczajà ich mo˝liwoÊci.
Przyczynami stresu mogà byç bodêce fizyczne
(np. ha∏as, nieodpowiednie oÊwietlenie) oraz
bodêce psychospo∏eczne. Te drugie, trudne do
„zmierzenia”, to przyk∏adowo organizacja pracy
w systemie zmianowym czy êród∏a zwiàzane

z samym funkcjonowaniem organizacji – takie
jak brak jasnych kryteriów oceniania pracowników. Czynnikiem stresogennym jest praca polegajàca na powtarzalnych, monotonnych czynnoÊciach oraz praca zagra˝ajàca ˝yciu i zdrowiu.
Relacje interpersonalne w zespole równie˝ majà
wp∏yw na pracownika. W firmie, w której system
motywacyjny jest nastawiony na rywalizacj´ pomi´dzy pracownikami, a zarzàdzanie odbywa si´
poprzez tworzenie i podsycanie konfliktów w zespole, jednostka szybko wypala si´.
Cz´Êç pracodawców i osób zarzàdzajàcych zespo∏em nie zdaje sobie sprawy ze skutków ekonomicznych, jakie niesie ze sobà stres jednostek.
Osoba doÊwiadczajàca stresu jest du˝o mniej
efektywna w swoich dzia∏aniach zawodowych.
Stres przyczynia si´ do os∏abienia koncentracji
i zwi´ksza ryzyko pope∏niania b∏´dów, które sà
przyczynà wypadków przy pracy. Pracownik cz´Êciej korzysta ze zwolnieƒ lekarskich, co odbija
si´ negatywnie na dochodach przedsi´biorstwa.
Zagro˝eniom psychospo∏ecznym mo˝na jednak zapobiegaç i to niezale˝nie od rozmiaru czy
rodzaju przedsi´biorstwa. Pierwszym ku temu
krokiem jest dostrze˝enie mo˝liwych „punktów
zapalnych” w naszej firmie, a nast´pnie podj´cie
odpowiednich dzia∏aƒ. Jakie to dzia∏ania? Przyk∏ady dobrych praktyk zaprezentujemy Paƒstwu
w kwietniowym numerze.
Fundacja Partnerstwo dla Pracy
biuro@pdp.waw.pl
www.pdp.waw.pl

Komitet Obrony Demokracji – lokalnie
„Yes, We Can”, bo jak nie my, to kto?
18 listopada 2015 r., raptem 4 miesiàce
temu, na portalu Studia Opinii Krzysztof
¸oziƒski napisa∏: „Trzeba za∏o˝yç Komitet Obrony Demokracji dzia∏ajàcy na podobnych zasadach do tych, na jakich niegdyÊ dzia∏a∏ KOR”.
Ten tekst wywo∏a∏ lawin´ zdarzeƒ, które
wszyscy znamy: b∏yskawiczne podchwycenie pomys∏u przez Mateusza Kijowskiego,
mobilizacj´ tysi´cy ludzi na Facebooku,
marsze i manifestacje w ca∏ej Polsce i nie
tylko. JesteÊmy coraz lepiej zorganizowani. Koƒczy si´ proces rejestracji Stowarzyszenia KOD. Tworzà si´ struktury regionalne oraz lokalne, a tak˝e grupy odpowiedzialne za redagowanie ulotek,
organizowanie akcji i wydarzeƒ. Naszà lokalnà spo∏ecznoÊç te˝ porwa∏ ten spontanicznie budzàcy si´ ruch.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

KOD to jednak nie tylko manifestacje,
marsze i pikiety. KOD to tak˝e, a mo˝e
przede wszystkim edukacja. Staramy si´
propagowaç zasady funkcjonowania demokratycznego paƒstwa prawa. Mówimy,
czym jest demokracja, Trybuna∏ Konstytucyjny, wolnoÊç s∏owa, co to samorzàdnoÊç,
spo∏eczeƒstwo obywatelskie, zaanga˝owanie spo∏eczne, inicjatywa lokalna i jak to
wszystko wp∏ywa na ˝ycie ka˝dego z nas.
W celu przybli˝enia tych kwestii stworzyliÊmy kierowany do m∏odzie˝y projekt „Yes,
We Can”, na który chcemy pozyskaç Êrodki w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
„Yes, We Can” to projekt skierowany do
uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta∏càcych na terenie Wawra. Poprzez spotkania i dyskusje z dziennikarzami, osobami
stanowiàcymi autorytet dla m∏odzie˝y i lokalnymi spo∏ecznikami uczniowie dowiedzà si´, w jaki sposób demokracja wp∏ywa

Pycha
Do krytyki nie ma serca,
uwag s∏usznych te˝ nie lubi,
kocha siebie z wzajemnoÊcià,
nie ciàgnie za sobà ludzi.
Pycha lubi drogie szaty,
kocha dwór i mi∏oÊç s∏ug,
zauszników wko∏o sieje,
nie ceni najprostszych dróg.
Jest tylko dla „wielkich” ludzi
a w tle ho∏dy i kl´kania,
lubi splendor i ordery
– ssie zaszczyty z powo∏ania.
Ho∏ubi te˝ stanowiska
bo pycha z wa˝noÊci p∏ynie,
siada w srebrno-z∏otych tronach,
na ludzkich opiniach ˝yje.
Pycha daje do odczucia,
daje te˝ do zrozumienia,
jak si´ ma mniemana wielkoÊç
do malutkich spraw stworzenia.
Arogancja oraz pró˝noÊç
to sà pychy siostry dwie,
przyznaje si´ do nich tupet
co rozumy wszelkie je.
Pycha w lustrze si´ przeglàda...
bardzo lubi obraz swój.
Lustro prycha jej z niech´cià:
„wzgarda ludzi ... to los twój ...”.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

na nasze codzienne ˝ycie oraz jak uczestniczàc w ˝yciu spo∏ecznym, mo˝na zmieniaç
przestrzeƒ w swojej dzielnicy i poza nià.
Na koniec cyklu uczniowie b´dà mogli
stworzyç w∏asny projekt, w którym okreÊlà,
w jaki sposób chcieliby zmieniaç otaczajàcà ich rzeczywistoÊç. Aby projekt móg∏ byç
wykorzystany przez jak najszerszy kràg odbiorców, planujemy, korzystajàc z nowoczesnej technologii, po∏àczyç szko∏y siecià
wideokonferencji, a tak˝e transmitowaç na
˝ywo spotkania w szko∏ach na ogólnodost´pnej platformie internetowej.
Prawdopodobnie, gdyby nie nasza lokalna Grupa KOD, nigdy byÊmy si´ nie
spotkali. Wsz´dzie, gdzie jest KOD, jest
równie˝ uÊmiech, serdecznoÊç i otwartoÊç.
Do∏àczajcie do nas. Z fajnymi ludêmi robienie zupe∏nie nowych rzeczy jest przygodà, a nie pracà.
KOD ∏àczy – nie dzieli!
Grupa KOD Warszawa Wawer
opracowa∏: Tadeusz Korablin
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Zielony P∏omieƒ

Liverpool
Porty pe∏ne parostatków z najrozmaitszym ∏adunkiem, s∏upy dymu
z niezliczonych kominów fabryk,
osiedla robotnicze, ruchliwe, zat∏oczone ulice, parowozy ze sznurami
wagonów... Liverpool doby rewolucji przemys∏owej XIX wieku.
Tak, w∏aÊnie w ten pr´˝nie rozwijajàcy si´
oÊrodek miejski przemieni∏a si´ na tydzieƒ Przesieka nieopodal Jeleniej Góry, a harcerze 44
Warszawskiej Dru˝yny Harcerzy „Stanica” stali
si´ na czas zimowiska zamo˝nymi przedsi´biorcami, w których ˝y∏ach p∏ynie b∏´kitna krew.
Rody Caiusów, Crumptonów, Thullów i Fultonów stan´∏y przed niezwykle trudnym, ale jak˝e

zach´cajàcym, mogàcym op∏aciç si´ zadaniem:
by zdobyç najwi´ksze wp∏ywy w Liverpoolu.
Ka˝da z rodzin g∏owi∏a si´ nad przeznaczeniem
swych zasobów finansowych (wybudowaç targowisko, czy mo˝e uruchomiç tramwaj konny?)
tak, by przynios∏y zamierzone korzyÊci. Liczy∏o
si´ wszystko: wspó∏praca z innymi rodami, zawieranie i chytre zrywanie umów, dobra argu-

Zima w mieÊcie z CyberEtykà
Dzieƒ Bezpiecznego Internetu to ruchome Êwi´to w okresie zimowym, obchodzone w ca∏ej Europie od 2007 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej,
majàce na celu zwrócenie uwagi spo∏eczeƒstwa
na kwestie bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y
w sieci Internet. W tym roku Fundacja CyberEtyka postanowi∏a do∏àczyç do tej akcji. Na razie lokalnie w Weso∏ej, ale za to z ciekawymi pomys∏ami na realizacj´ zaj´ç
uÊwiadamiajàcych dzieci i m∏odzie˝
z zakresu cyberbezpieczeƒstwa.
9 lutego 2016 wspólnie z gronem pedagogicznym Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w ramach programu
„Zima w mieÊcie” zorganizowaliÊmy ca∏odniowe warsztaty pt. „Od
zabawy do e-sportu”. G∏ównà
atrakcjà tego dnia by∏ turniej o tytu∏ „Zimowego Cyber Mistrza
Szko∏y” w gr´ FIFA 2016 na konsoli. Turniej przeplatany by∏ krótkimi
wyk∏adami, filmikami, çwiczeniami
oraz grami terenowymi (oczywiÊcie na terenie
szko∏y), podczas których dzieci i m∏odzie˝ dowiedzieli si´ m.in.: czym jest cyberetyka, jak nie paÊç
ofiarà cyberprzemocy, w jaki sposób bezpiecznie
korzystaç z nowych technologii, co to sà dane
osobowe i jak z nimi post´powaç oraz co to takiego ten e-sport i gra fair play (równie˝ w cy-

berÊwiecie). Naszà intencjà by∏o przede wszystkim zainteresowanie dzieciaków kwestiami cyberbezpieczeƒstwa i przekazanie im wiedzy
w ciekawy, interesujàcy i doÊç nietuzinkowy sposób – tak, by z jednej strony rozbudziç w nich za-

interesowania nowymi technologiami, a z drugiej by jak najlepiej rozumia∏y otaczajàcy je cyfrowy Êwiat.
Naszym zdaniem cel zosta∏ osiàgni´ty, czego
dowodem niech b´dzie najwi´ksze zainteresowanie dzieci na çwiczeniach z kryptologii, podczas których szyfrowa∏y, deszyfrowa∏y najprost-

mentacja w rozmowach z zagranicznymi inwestorami itd., a ka˝dy ród stara∏ si´ zasiedliç nowymi mieszkaƒcami jak najwi´kszà liczb´ dzielnic. Warto nadmieniç, ˝e liczba mieszkaƒców do
zasiedlenia zale˝a∏a od transakcji i inwestycji
ka˝dej z rodzin w mieÊcie.
Laur zwyci´stwa przypad∏ doÊwiadczonemu,
zaprawionemu w rywalizacji zast´powi „Poraj”,
przepraszam, rodzinie Caiusów, którzy liczbà
punktów pokonali pozosta∏e trzy rody.
Nie ca∏y czas myÊleliÊmy jednak o interesach
w Wielkiej Brytanii. GraliÊmy w planszówki,
„zdobyliÊmy” Zamek Chojnik, walczyliÊmy we
flagi z drugà m´skà dru˝ynà naszego szczepu,
„Soko∏em”, wspieranym przez „Szabl´”, skonstruowaliÊmy telegraf.
Odpocz´liÊmy i bawiliÊmy si´ przednio, ale
jeszcze nieraz wspomnimy zdenerwowanie i niepewnoÊç, z jakimi podejmowaliÊmy decyzje dotyczàce Liverpoolu.
m∏. Jan Stanis∏awski

szà technikà Cezara oraz, stosujàc prosty trik
z wodà, utajnia∏y klucz szyfrujàcy, by bezpiecznie
przekazaç go drugiej stronie czy utajniç danà
wiadomoÊç przed niepowo∏anym dost´pem ;-).
Dodatkowym elementem Êwiadczàcym o sukcesie zaj´ç niech b´dà emocje, jakie towarzyszy∏y
m∏odym zawodnikom zarówno podczas turnieju,
jak i podczas gier i zabaw „CyberEtycznych”.
Dzi´kujemy wszystkim przyby∏ym. Wielki szacun, ch∏opaki i dziewczyny, za wol´ walki, e-sportowe
umiej´tnoÊci, a przede wszystkim
atmosfer´ fair play, jakà stworzyliÊcie wspólnie, rywalizujàc.
Dzi´kujemy dyrekcji szko∏y, panu
Przemkowi, paniom nauczycielkom za
wsparcie w tym pe∏nym emocji dniu.
Gratulujemy zwyci´zcom turnieju: Kubie, Adamowi i Micha∏owi. Specjalny
uk∏on w stron´ Kacpra, który otrzyma∏
od nas tytu∏ Mistrza Fair Play!
Krótkà foto- i videorelacj´ z tego
dnia znajdziecie na naszym fanpage’u: https://pl-pl.facebook.com/
cyberetyka.
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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WANTED

Hipodrom Wesoła
ul. Szkolna 14

POSZUKUJE
DO PRACY:
• stajennych,
• konserwatora,
• osoby

sprzątające
do obiektu.

Kontakt:

22 773-36-07
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

Asertywne zachowania
– czyli o tym, jak byç sobà
Chyba ka˝dy z nas miewa czasem uczucie, ˝e opinie, które
zamierzamy wyraziç, lub te˝ nasze zachowanie w jakiejÊ sytuacji mogà nie spodobaç si´ innym.
Stajemy wtedy przed dylematem – byç sobà i naraziç si´ na krytyk´, a mo˝e
nawet na odrzucenie? Czy mo˝e lepiej zrezygnowaç z autentycznoÊci, a przez to
zyskaç aprobat´ i akceptacj´?
Zak∏adam, ˝e czasami umiej´tnoÊç niewyra˝ania swojego zdania jest cz´Êcià ˝ycia spo∏ecznego i Êwiadczy o elastycznoÊci i zdolnoÊci do kompromisu. Robimy to, gdy˝:
■ nie uwa˝amy, aby to by∏o wa˝ne w danym momencie (nie o wszystko warto kruszyç kopie),
■ nie chcemy kogoÊ zraniç (czyli wyst´pujemy
w czyimÊ interesie),
■ nie chcemy ponosiç konsekwencji (np. w stosunku do osób, które mogà ukaraç nas w jakiÊ
sposób, czyli dzia∏amy we w∏asnym interesie).
W tym felietonie chcia∏abym zajàç si´ sytuacjami, w których kompromis oznacza rezygnacj´, a powodem, dla którego zaprzeczamy sobie,
jest l´k przed odrzuceniem.
Oto przyk∏ady, w których mo˝esz rozpoznaç
swoje lub czyjeÊ zachowania – wymuszone lub
asertywne:
1. Nie potrafisz odmówiç bez t∏umaczenia si´
Uwa˝asz, ˝e musisz mieç naprawd´ wa˝ny
powód, aby nie zrobiç tego, o co jesteÊ proszony. Dlatego te˝ usprawiedliwiasz si´, a nawet
wymyÊlasz fikcyjne wymówki.
AsertywnoÊç – Zauwa˝, ˝e przys∏uga jest aktem woli i jeÊli nie chcesz czegoÊ zrobiç, to wystarczy powiedzieç „wybacz, ale tym razem nie
b´d´ w stanie ci pomóc”.
2. JeÊli odmawiasz, masz poczucie winy
W sytuacji, w której odmawiasz komuÊ, zmagasz si´ z uczuciem, ˝e zachowa∏eÊ si´ niew∏aÊciwie, ˝e odmowa êle Êwiadczy o Tobie.
AsertywnoÊç – Byç mo˝e podj´ta przez Ciebie
decyzja nie musi byç dla kogoÊ wygodna, ale
masz do niej prawo.
3. JesteÊ podatny na manipulacj´
Kiedy usi∏ujesz zachowaç si´ asertywnie, ∏atwo
sprawiç, byÊ wycofa∏ si´ ze swojej decyzji. Przyk∏ad:
odmówi∏eÊ po˝yczki, bo masz teraz sporo wydat-

ków. Gdy s∏yszysz s∏owa „no có˝, jakoÊ sobie poradz´, najwy˝ej sprzedam pamiàtkowy serwis po
babci”, czujesz si´ winny i zmieniasz zdanie.
AsertywnoÊç – Masz prawo pozostaç przy
swoim zdaniu mimo prób apelowania do Twojego poczucia winy.
4. Cz´sto usprawiedliwiasz ró˝ne swoje
zachowania
WyjaÊniasz innym motywy swojego zachowania,
jeÊli podejrzewasz, ˝e nie budzà ich aprobaty. Np.
zamyÊli∏eÊ si´, w czasie gdy ktoÊ coÊ do Ciebie mówi∏. G´sto si´ z tego t∏umaczysz, mówiàc, ˝e masz
k∏opoty z koncentracjà, chodzisz niewyspany itp.
AsertywnoÊç – Wystarczy przeprosiç: „przepraszam, na chwil´ straci∏am koncentracj´”.
5. Zmuszasz si´ do post´powania
aprobowanego przez innych
Chodzisz w niedziel´ do koÊcio∏a nie z potrzeby,
tylko ze wzgl´du na sàsiadów albo bierzesz Êlub,
poniewa˝ rodzice naciskajà. Cokolwiek by to by∏o,
motywem jest obawa przed brakiem akceptacji.
AsertywnoÊç – JeÊli jesteÊ doros∏à osobà, ∏àczy si´
z tym odpowiedzialnoÊç za w∏asne decyzje i wybory.
6. Ukrywasz uczucia, by uniknàç konfliktów
CzyjeÊ zachowanie wydaje Ci si´ niegrzeczne,
uwa˝asz, ˝e ktoÊ Ci´ wykorzystuje lub lekcewa˝y, ale ukrywajàc uraz´, milczysz.
AsertywnoÊç – Reakcjà powinny byç s∏owa „wybacz, twoje zachowanie sprawia mi przykroÊç” itp.
7. Unikasz kontaktów z osobami, których
nie znasz
Wolisz nie inicjowaç kontaktu, obawiajàc si´
braku zainteresowania, nieuprzejmoÊci itp. Odbierasz to jako odrzucenie i prze˝ywasz je.
AsertywnoÊç – Nie masz oporów przed nawiàzaniem kontaktu. Brak zainteresowania z drugiej
strony odbierasz jako coÊ, co mo˝e si´ zdarzyç, i nie
bierzesz tego do siebie.

ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20
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poczucie własnej wartości

odkrywanie talentów
poprawa relacji

8. Dostosowujesz si´
do grupy, by nie
zostaç odrzuconym
Niewa˝ne, czy jest
to rezygnacja z tego,
co lubisz, czy te˝ w∏àczanie si´ do inicja-

tyw, których nie popierasz. Przyk∏ad – przychodzi do Ciebie sàsiad z petycjà, z którà si´ nie zgadzasz. Podpisujesz, bo nie chcesz si´ naraziç.
AsertywnoÊç – Mówisz „rozumiem was, ja
jednak nie w∏àczam si´ do tej inicjatywy”.
9. Pytasz o pozwolenie, by coÊ zrobiç
Masz trudnoÊci w podejmowaniu decyzji, tak˝e tych, które dotyczà Ciebie. Zakup, podró˝,
zmiana pracy? Wolisz, aby ktoÊ inny wzià∏ na siebie odpowiedzialnoÊç za to, co robisz.
AsertywnoÊç – Nie unikasz odpowiedzialnoÊci, szczególnie gdy dzia∏ania dotyczà Ciebie.
10. Pozwalasz si´ wykorzystywaç
Czujesz, ˝e inni wykorzystujà Twojà s∏aboÊç,
ale nic z tym nie robisz. Np. ktoÊ w pracy zrzuca
na Ciebie dodatkowy dy˝ur, motywujàc to, ˝e nie
masz rodziny, wi´c dysponujesz czasem. Nie
oponujesz, choç czujesz wewn´trzny opór.
AsertywnoÊç – Wiesz, ˝e nie musisz czegoÊ robiç tylko dlatego, ˝e innym wygodnie jest obarczyç tym Ciebie.
11. Ulegasz autorytetom
¸atwo jest nak∏oniç Ci´ do zmiany zdania komuÊ, kogo uznajesz za autorytet, lub te˝ komuÊ,
kto si´ naƒ powo∏uje.
AsertywnoÊç – Szanujesz cudze zdanie, jeÊli
jednak jesteÊ pewien swojej opinii, nie zmieniasz
jej tylko dlatego, ˝e ktoÊ cieszy si´ presti˝em itp.
12. Gdy jesteÊ krytykowany, chcesz si´ odegraç
JeÊli Twoja osoba staje si´ przedmiotem krytyki, reagujesz agresywnie i napastliwie.
AsertywnoÊç – Przyjmujesz krytyk´, jeÊli si´ z nià
zgadzasz, jeÊli nie – argumentujesz bez agresji.
13. Na krytyk´ reagujesz poczuciem winy
Krytyka sprawia, ˝e nawet gdy jest bezzasadna, doszukujesz si´ w sobie wad, uchybieƒ itp.
Twoje poczucie w∏asnej wartoÊci obni˝a si´.
AsertywnoÊç – JeÊli krytyka jest uzasadniona,
zastanawiasz si´, jak coÊ zmieniç, poprawiç. Nie
wp∏ywa to jednak na Twojà samoocen´.
14. Pope∏niane b∏´dy wywo∏ujà w Tobie
poczucie winy
Boisz si´ pope∏nienia jakiegoÊ b∏´du, a gdy to
si´ zdarza, czujesz si´ zdruzgotany.
AsertywnoÊç – Dajesz sobie prawo do pope∏niania b∏´dów, zak∏adajàc, ˝e nie musisz byç doskona∏y.
15. Obawiasz si´ spytaç o coÊ, czego nie
wiesz, by nie okazaç swej niewiedzy
Bardzo êle czujesz si´ w sytuacji, gdy czegoÊ
nie wiesz lub nie rozumiesz. Cz´sto powstrzymujesz si´ przed zadawaniem pytaƒ, aby nie wyjÊç
na ignoranta.
AsertywnoÊç – Uwa˝asz za naturalne zdawaç
pytania i przyznawaç si´ do niewiedzy.
JeÊli w wi´kszoÊci przyk∏adów rozpozna∏eÊ
siebie, zacznij powoli wdra˝aç asertywne zachowania. To zaprocentuje. Twoje relacje z ludêmi
stanà si´ bardziej szczere i satysfakcjonujàce.
Joanna Godecka
Nr 178 / Marzec 2016
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Wspó∏praca z Teatrem Lalka
Uczniowie klas II z SP 353 w Warszawie od
2015 roku uczestniczà w mi´dzynarodowym projekcie czytelniczym „Nasza Ma∏a Biblioteka”. Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej
i realizowany w ramach unijnego programu Kreatywna Europa, komponent Kultura. Przyjació∏mi
projektu sà Agencja Edytorska Ezop, Teatr Lalka
i Muzeum Ksià˝ki Dzieci´cej, a tak˝e patroni medialni: Fundacja Kultury Dwukropek oraz portal
Qlturka.pl. To mi´dzynarodowy projekt edukacyjno-kulturalny propagujàcy czytelnictwo i prezentujàcy europejskà kultur´. G∏ównym jego zadaniem jest organizacja przez m∏odszych uczniów
w∏asnych biblioteczek z wartoÊciowymi, polecanymi przez specjalistów pozycjami literatury dzieci´cej. WÊród proponowanych tytu∏ów znajdujà
si´ ksià˝ki litewskie i s∏oweƒskie, poniewa˝ poza
Polskà te dwa kraje uczestniczà w projekcie. Polsk´ reprezentujà dwa tytu∏y Anny Onichimowskiej, „Sen, który odszed∏” i „Piecyk, czapeczka
i budyƒ”, stron´ litewskà „BogaÊ z Zielonej ¸àki”
Ingridy Vizbaraite i „Ma∏a zima” K´stutisa Kasparavičiusa, a s∏oweƒskà „Cyrk Antoniego” Petera
Svetiny i „Strasznowi∏ka w Groênym Gàszczu” Jany Bauer. Realizacji podstawowego zadania, promocji czytelnictwa, towarzyszà ciekawe formy
warsztatowe, dzieci biorà udzia∏ w lekcjach wed∏ug specjalnie przygotowanych scenariuszy.
Przez ca∏y czas trwania projektu w Teatrze Lalka
jest otwarta interaktywna BIBLIOTECZKA –

z ksià˝kami, zdj´ciami, rysunkami dzieci, kukie∏kami bohaterów oraz innymi materia∏ami dotyczàcymi projektu.
14 grudnia 2015 roku dzieci spotka∏y si´ w Teatrze Lalka z autorkà ksià˝ek „Sen, który odszed∏” i „Piecyk, czapeczka i budyƒ”, panià Annà
Onichimowskà. By∏o to bardzo inspirujàce i nie-

typowe spotkanie autorskie. Pani Ania siedzia∏a
sobie spokojnie z boku, a s∏uchacze opowiadali
sny, wymieniali si´ grzecznymi i mniej uk∏adnymi zwrotami, a tak˝e próbowali porozumieç si´
ze sobà za pomocà min i gestów. Uczniowie zadawali pytania, na które autorka ch´tnie odpowiada∏a. Na zakoƒczenie wianuszek uczniów
ustawi∏ si´ do stolika pani Anny, aby uzyskaç

cenny autograf. Gospodarzem spotkania by∏a
pani Miros∏awa, aktorka Teatru Lalka.
25 stycznia 2016 r. kolejni uczniowie klas
II uczestniczyli w spektaklu teatralnym „Robimy
przedstawienie” wed∏ug scenariusza pani Anny
Onichimowskiej. Przedstawienie bardzo im si´
podoba∏o. Po spektaklu by∏a chwila na rozmow´
z panià Annà Onichimowskà i wspólne zdj´cie
z autorkà i aktorami, którzy wcielili si´ w role
Strasznowi∏ki i Trolla. Na to spotkanie zawieêliÊmy kartki pocztowe z rysunkami Martynki Mendyk z klasy IIa i krótkimi recenzjami Hani Obiedziƒskiej z klasy IIb.
Cieszymy si´ bardzo, ˝e uczestniczymy
w tym niezwykle ciekawym projekcie.
Przed nami jeszcze wiele ekscytujàcych
zadaƒ w ramach jego realizacji. B´dziemy
robiç kukie∏ki Broszka i Groszka oraz pisaç
ich histori´, weêmiemy udzia∏ w warsztatach ilustratorskich i lalkarskich, odwiedzimy Muzeum Ksià˝ki Dzieci´cej.
Nied∏ugo nasze kukie∏ki z napisanym
poczàtkiem historii pow´drujà do innej
szko∏y, która uczestniczy w projekcie.
Kartki Martynki i Hani otrzymali uczniowie ze S∏owenii. My czekamy na paczk´ z kukie∏kà i historià napisanà przez uczniów kolejnej placówki. Ju˝ wiele si´ wydarzy∏o w ramach tego
edukacyjno-kulturalnego projektu, a my z niecierpliwoÊcià czekamy na wi´cej.
Miros∏awa Ciacharowska
nauczyciel biblioteki w SP 353

Przedszkolaki na wystawie
Dinozaury to ponadczasowy temat, który wzbudza wÊród dzieci wielkie
zainteresowanie. Aby poznaç obraz Êwiata zwierzàt prehistorycznych, dzieci z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” wybra∏y si´
na interaktywnà wystaw´ pt. „DINOZAURY NA ˚YWO” zorganizowanà na
B∏oniach Stadionu Narodowego. Oglàdanie wystawy poprzedzi∏a projekcja
filmu porzàdkujàca wiedz´ z zakresu paleontologii w formie przyst´pnej

dla dzieci. Podczas naszej wycieczki mieliÊmy mo˝liwoÊç zobaczyç gigantyczne stworzenia – w rzeczywistych rozmiarach – ˝yjàce we wszystkich
okresach prehistorycznych. Dzi´ki zastosowaniu najnowoczeÊniejszej technologii byliÊmy zaskakiwani efektami Êwietlnymi, dêwi´kowymi oraz ruchowymi. Ta wyjàtkowa wystawa o charakterze edukacyjnym przybli˝y∏a
dzieciom temat dinozaurów i epoki, w której ˝y∏y.
Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii www.przedszkole.csd.pl.
Marzena Kowalczyk
Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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2015 rok w Zespole Szkó∏ nr 94…
...pod wieloma wzgl´dami okaza∏ si´ inny ni˝ lata poprzednie.
Swojà dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ Wolontariat Pomagamy Budziç, który wspiera akcjami Klinik´
Budzik, wspó∏pracuje z Hospicjum Domowym
oraz wspiera schronisko dla zwierzàt Ostatnia
Szansa. Wolontariusze Szko∏y Podstawowej
nr 172 oraz Gimnazjum nr 118 swojà pracà
wsparli tak˝e organizowanà po raz drugi, wraz
z Rodzicami, akcj´ Szlachetna Paczka.
Uczniowie nauczania wczesnoszkolnego mogà
rozwijaç swoje pasje wokalne, taneczne oraz aktorskie. W listopadzie odby∏ si´ I Szkolny Konkurs
Piosenki Polskiej. Od wrzeÊnia m∏odzi mi∏oÊnicy
taƒca doskonalà swoje umiej´tnoÊci w grupie tanecznej W magicznym rytmie taƒca. Pasje aktorskie realizowane sà w ramach programu Miniatury Teatralne. Zarówno uczniowie klas edukacji
wczesnoszkolnej, jak i ich rodzice aktywnie
uczestniczà w procesie tworzenia przedstawieƒ
teatralnych, opartych na wierszach, baÊniach,
a tak˝e – konwencji postmodernistycznej.
4 grudnia 2015 r. klasa 3c SP, jako pierwsza,
wystawi∏a sztuk´ pt. Kopciuszek, inaugurujàc
projekt Miniatury Teatralne. Wszystkich naszych
goÊci przenieÊliÊmy w magiczny Êwiat pe∏en fantazji. Nastrój nada∏y przepi´kne wytworne stroje,
dekoracja, muzyka i prezentacja multimedialna.
M∏odzi aktorzy wystàpili przy pe∏nej auli, która zamieni∏a si´ w królewski bogaty pa∏ac, a zwyczajne ˝ycie – w bajk´. Wszystko nabra∏o czarodziejskiej oprawy. Po wystàpieniu widownia nagrodzi∏a m∏odych artystów zas∏u˝onymi brawami.
Spektakl to klasyczna, màdra opowieÊç skierowana g∏ównie do najm∏odszych widzów, b´dàca jednak propozycjà teatralnà dla ca∏ej rodziny.
Grudzieƒ by∏ dla naszej spo∏ecznoÊci magicznym
miesiàcem. Podczas Spotkania Âwiàtecznego, któ-

re zaszczycili swojà obecnoÊcià
p. burmistrz Edward K∏os wraz
z p. Marianem Mahorem – zast´pcà burmistrza, radni dzielnicy Weso∏a – p. Maria Szyszko, p. Leszek Winiarski i p.
Ma∏gorzata Zaremba, a tak˝e
dyrektor DBFO p. Andrzej
Dominiak oraz dyrektor OÊrodka Kultury p. Edward Kalisz,
przedstawiciele Policji i Stra˝y
Miejskiej, byliÊmy uczestnikami
niepowtarzalnego musicalu –
spektaklu w wykonaniu M∏odzie˝y Gimnazjum
nr 118, wspó∏czesnej reinterpretacji OpowieÊci
wigilijnej, która zosta∏a nagrodzona zaskakujàcym wzruszeniem publicznoÊci oraz owacjami.
NowoÊcià w naszej szkole sà comiesi´czne
Wieczory filmowe oraz akcja Nocowanie w szkole, która przyczynia si´ do integracji zespo∏ów
klasowych, wychowawcy i rodziców.
W kwestii rozwijania kompetencji j´zykowych
warto wspomnieç, ˝e we wspó∏pracy z AIESEC
goÊciliÊmy ju˝ dwukrotnie, na wszystkich etapach edukacyjnych, studentów z ró˝nych stron

Êwiata, Singapuru, Ukrainy, Kanady, Indii, którzy
prowadzili dla naszych uczniów niepowtarzalne
warsztaty j´zykowe.
Nieprzerwanie ogromnym
zainteresowaniem cieszà si´ sobotnie zaj´cia sportowe Razem
silniejsi, prowadzone przez p.
Przemys∏awa Rusnarczyka, które niezmiennie gromadzà oko∏o
50 uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 94.
Zmieniamy si´... nie tylko
pod wzgl´dem oferty edukacyjnej, ale tak˝e pod wzgl´dem wyposa˝enia szko∏y. Uda∏o si´ zmodernizowaç pracowni´ komputerowà. Mamy
nowoczesnà pracowni´ internetowà – 20 nowych komputerów oraz Kàcik Multimedialny dla
Ucznia w bibliotece szkolnej. Za wsparcie dzi´kujemy Panu Burmistrzowi.
Wyposa˝yliÊmy pracownie w tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne do pracowni geografii, matematyki, fizyki, j´zyka polskiego. Mamy tak˝e nowoczesnà sal´ Integracji Sensorycznej, która b´dzie wsparciem procesu edukacji od
najm∏odszych lat. A to dopiero poczàtek zmian...
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

Ku coraz doskonalszej edukacji
Choç Weso∏a postrzegana jest jako peryferyjna
dzielnica Warszawy, to w∏aÊnie u nas w drugiej
po∏owie kwietnia odb´dzie si´ II Ogólnopolski
Zjazd Szkó∏ Dwuj´zycznych, organizowany przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwuj´zycznoÊci
Bilinguis. Do weso∏owskiej Dwuj´zycznej Szko∏y
Podstawowej Smart School zjadà si´ przedstawiciele dwuj´zycznych placówek edukacyjnych

wszystkich szczebli – od przedszkoli po licea, by
wspólnie pochyliç si´ nad tematem „Nauczanie
dwuj´zyczne szansà dla nowoczesnej edukacji”.
SzeÊcioro prelegentów przez dwa dni b´dzie si´
dzieliç wiedzà i dobrymi praktykami w dwuj´zycznym nauczaniu. Wi´cej informacji na stronie:
www.bilinguis.pl.
Marta Frejtan

Masz talent, czyli poznajemy
talenty gimnazjalistów i nie tylko!

sce w tegorocznym „Masz Talent” zajà∏ Krzysztof
˚elazek, natomiast pierwsze miejsce zdoby∏y Karolina Rogala z Asià Paw∏owskà oraz Dominika
Jobczyk. By∏o fantastycznie! Wspólnie radosne
chwile prze˝ywali uczniowie Gimnazjum
nr 120 i zaprzyjaênionej SP nr 171 im.
Stanis∏awa Staszica.
Wszystkim uczestnikom i zwyci´zcom
gratulujemy, a my z niecierpliwoÊcià czekamy ju˝ na kolejnà edycj´ tego konkursu. Mo˝e tym razem uda si´ wygraç tym,
którym nie do koƒca powiod∏o si´ w tym
roku. Miejmy takà nadziej´.

Ka˝dy z nas ma jakiÊ talent. Jedni ju˝ go
w sobie odkryli, inni muszà dopiero odkryç. W∏aÊnie odkrywaniem talentów postanowi∏a zajàç si´ pani Iwona Kardyna∏.
22 stycznia 2016 roku, ju˝ po raz kolejny,
zorganizowa∏a wraz z grupà uczniów konkurs po tytu∏em „Masz talent”.
Wzi´li w nim udzia∏ uczniowie nie tylko z naszego gimnazjum, ale równie˝ ze
Szko∏y Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica. W jury konkursu zasiadali
pani Beata Ma∏ecka, pani Renata Wnukowska i pan Waldemar Skolimowski.
Podczas trwania turnieju uczniowie prezentowali swoje umiej´tnoÊci. MogliÊmy wys∏uchaç
cudownej gry na perkusji, pianinie, skrzypcach
czy gitarze. Oprócz tego obejrzeliÊmy wyst´py
taneczne i wokalne, a tak˝e sztuki walki i inne
niepowtarzalne umiej´tnoÊci.
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Patrycja Rogalska, kl. 3b
Gimnazjum nr 120
im. Noblistów Polskich
Jednak zwyci´˝yç mogli tylko najlepsi. W tym roku
oprócz przyznanych miejsc jury dodatkowo wyró˝ni∏o uczennic´ trzeciej klasy szko∏y podstawowej, Zuzi´
Dudek. By∏a to najm∏odsza uczestniczka konkursu.
Trzecie miejsce przypad∏o a˝ trojgu uczestnikom: Zuzi J´drzejewskiej, Blance Bocheƒskiej
oraz Miko∏ajowi Truskolawskiemu. Drugie miej-

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VI
do wyjàtkowego gimnazjum publicznego.

DZIE¡ OTWARTY 31.03.2016 r.,
godz. 18.00, ul. Armii Krajowej 39
gim120warszawa.edupage.org
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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.

Wkładki Balkefors polecane są dzieciom i dorosłym z:
bólami stóp, kolan, bioder bólami pleców koślawym paluchem
(Hallux) ostrogą piętową zapaleniem rozcięgna podeszwowego
płaskostopiem podłużnym i poprzecznym tendinopatią Achillesa
chorobą Hoglunda metatarsalgią Mortona kolanem biegacza zespołem bólowym stawu rzepkowo-udowego (PFPS) w niestabilności
stopy korekcja różnicy długości kończyn dolnych u dzieci i dorosłych
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

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

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

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Màdra szko∏a czyta dzieciom”
– SSP 12 w drodze do realizacji celu
Na prze∏omie listopada i grudnia 2013 roku
nasza szko∏a przyst´puje do kampanii: „Màdra
szko∏a czyta dzieciom”. Pierwszy krok w naszej
drodze to podj´cie Êwiadomego wyboru. Zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e poprzez czytanie
nauczymy dzieci myÊlenia i j´zyka, poszerzymy ich wiedz´, pami´ç, koncentracj´, wesprzemy rozwój psychiczny, rozwiniemy wyobraêni´ i pomo˝emy w zbudowaniu wi´zi emocjonalnej.
Drugi krok to wskazanie wartoÊciowych
ksià˝ek. Na poczàtku z pomocà „Z∏otej Listy Ksià˝ek” zamieszczonej na stronie
www.calapolskaczytadzieciom.pl zapoznajemy si´ z polecanymi tytu∏ami.
Uczniowie poza tym wykonujà plakaty
pod tytu∏em „T´ ksià˝k´ warto przeczytaç”, co wkrótce poszerza naszà szkolnà
z∏otà list´ lektur. Uczniowie klas 4-6 w roku szkolnym 2013/2014 szczególnà uwag´ zwracajà na „Bajki filozoficzne” Michela Piquemala, nast´pnie zainteresowanie
zaczyna wywo∏ywaç ksià˝ka „Za niebieskimi
drzwiami” Marcina Szczygielskiego oraz seria
ksià˝ek Ricka Riordana. W obecnym roku szkolnym, 2015/2016, w drodze g∏osowania wybieramy kilka tytu∏ów – uczniowie dwukrotnie spoty-

kajà si´ z niezwyk∏ym misiem Paddingtonem, jesteÊmy poza tym Êwiadkami rozmowy Bilba Bagginsa z Gollumem. Przed nami kolejne spotkania
z bohaterami „BaÊnioboru”, „Mostu do Terabithii”, „Dziennika cwaniaczka” i „Hani Humorek”.

Najwi´ksze emocje zwiàzane z kampanià
oprócz wspólnego czytania wywo∏ujà spotkania
z pisarzami. W naszej szkole z Agnieszkà Fràczek
i Laurà ¸àcz, w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy na ul. Koszykowej z Ma∏gorzatà Strza∏-

kowskà, zaÊ na Warszawskich Targach Ksià˝ki
z Marcinem Szczygielskim. Swojà wyobraêni´ na
warsztatach z panem Szczygielskim rozwijajà
uczniowie klas piàtych, jednak ju˝ w marcu 2016
pisarz odwiedzi naszà szko∏´ i mamy nadziej´,
˝e jego twórcza pasja udzieli si´ wówczas
wszystkim naszym uczniom.
Mówiàc o czytaniu, nie sposób ominàç s∏owa
„biblioteka” – ma∏ymi krokami poruszamy si´
mi´dzy bibliotekà szkolnà, Bibliotekà Publicznà
m.st. Warszawy na ul. Koszykowej oraz
Bibliotekà Publicznà w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Wycieczki do bibliotek,
chocia˝ tak ró˝ne, majà podstawowà
cz´Êç wspólnà, a jest nià ksià˝ka.
Wa˝nym krokiem zach´cajàcym do czytelnictwa jest w∏aÊnie spotkanie z dobrà,
interesujàcà lekturà. W obecnym roku
szkolnym dzi´ki programowi „Ksià˝ki naszych marzeƒ” kupujemy ksià˝ki do biblioteki szkolnej. Oprócz lektur szkolnych
mamy nowoÊci polecane zarówno przez
uczniów, jak i krytyków literackich. Ch´tnie dzielimy si´ ksià˝kami – chocia˝by
przez ostatnie dwa lata w ramach akcji
„Zaczytani”, a przy tym wierzymy, ˝e
ksià˝ka lubi wracaç. Z ksià˝kami – ró˝norodnymi, zmieniajàcymi si´, ciekawymi, rozwijajàcymi – ma∏ymi kroczkami dà˝ymy do celu.
Anna Plaskowska
nauczyciel j´zyka polskiego w SSP 12

REKL AMA
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Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej – filmy, które uczà
WyjÊcie do kina to wymarzona wycieczka dla
ka˝dego zm´czonego codziennà rutynà ucznia
gimnazjum, ale nie zawsze dla nauczyciela. JeÊli
jednak film, który zostanie wybrany, b´dzie takim, który zmusza nas do myÊlenia jeszcze d∏ugo
po jego zakoƒczeniu, zadowoli to i jego. Dla nas,
uczniów Bu∏haka i naszych nauczycieli, wyprawy
do kina sta∏y si´ w tym roku comiesi´cznà, przyjemnà rzeczywistoÊcià.
Tak cz´ste wizyty na projekcjach filmowych
umo˝liwi∏ nam projekt Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej (NHEF) realizowany ju˝ od 10 lat m.in.
w warszawskim kinie Muranów. W ramach projektu szko∏y i przedszkola z a˝ 40 polskich miast dosta∏y mo˝liwoÊç wybrania cyklu filmów, które pozwalajà uczniom spojrzeç na ró˝ne problemy dzisiejszego Êwiata z innej perspektywy. Dzi´ki temu,
˝e nasza szko∏a ma niezwykle kreatywne podejÊcie
do edukacji i jest otwarta na wszelkie ciekawe projekty, od poczàtku roku szkolnego 2015/16 dostaliÊmy szans´ uczestnictwa w projekcie NHEF.
Zaciekawienie uczniów naszego gimnazjum
projektem nie by∏o trudne. M∏odzie˝ wspólnie

z nauczycielem wybra∏a cykl. Wybór pad∏ na
„Âwiat wspó∏czesny”. W paêdzierniku wybraliÊmy si´ na projekcj´ pierwszego filmu. W zdumienie wprawi∏y niektórych zasady obowiàzujàce w kinie Muranów. Trudno by∏o im pojàç, ˝e
da si´ obejrzeç film bez podjadania popcornu
z wielkiego kube∏ka i popijania coli. Okaza∏o si´,
˝e jednak mo˝na wykrzesaç troch´ silnej woli
i skupiç si´ przez pó∏torej godziny na filmie,
a nie na jedzeniu.
Ka˝de comiesi´czne spotkanie w Muranowie
zaczyna si´ od prelekcji majàcej na celu przybli˝enie problematyki filmu. Dopiero po niej
zaczyna si´ projekcja. Filmy, jakie mieliÊmy
szans´ obejrzeç do tej pory, a widzieliÊmy ju˝
wi´kszoÊç z tych, które wchodzà w sk∏ad wybranego przez nas cyklu, to: polski „Mój biegun”, nowozelandzki „Boy”, „Ksi´˝ycowe dzieci” produkcji niemieckiej i duƒski film „Przytul
mnie”. Obrazy te porusza∏y m.in. takie problemy jak niepe∏nosprawnoÊç, przemoc rówieÊnicza, relacje z rodzicami, odchodzenie i Êmierç
bliskiej osoby.

Okazuje si´, ˝e wyjÊcie do kina to nie wszystko. Po pierwsze, ka˝dy z uczniów jeszcze d∏ugo
po projekcji myÊli o tym, co zobaczy∏ i us∏ysza∏.
Czy tego chcemy, czy nie, przez kilka kolejnych
dni po g∏owie krà˝à nam myÊli na temat danego
filmu. Po drugie, w szkole na lekcjach wraz z nauczycielem dyskutujemy, dzielimy si´ swoimi
uwagami i refleksjami na temat tego, co zobaczyliÊmy. Ka˝dy z nas interpretuje film troch´ inaczej, ka˝dy zauwa˝a w nim coÊ innego. Zdania
si´ ró˝nià, ale mimo to toczàca si´ dyskusja,
choç zawzi´ta, jest zawsze kulturalna i pe∏na
mocnych, màdrych argumentów.
Podsumowujàc, korzyÊci, jakie uczniowie czerpià z projektu NHEF, sà nieocenione. Projekty tego typu uzupe∏niajà wiedz´, której nie uczà
ksià˝ki – wiedz´ o ˝yciu, ludziach, radzeniu sobie z problemami. Z tymi umiej´tnoÊciami ∏atwiej b´dzie nam ˝yç w doros∏ym Êwiecie, wi´c
staramy si´ czerpaç je z ka˝dego mo˝liwego êród∏a. Mamy nadziej´ na kolejne projekty w przysz∏oÊci, podobne do tego, w którym mamy przyjemnoÊç uczestniczyç, i z niecierpliwoÊcià czekamy na nast´pnà projekcj´.
Maria Kondraciuk
uczennica kl. IIa Pierwszego Gimnazjum
Autorskiego im. E. Bu∏haka

Z ˝ycia szko∏y – SP 174 z oddzia∏ami integracyjnymi
Po feriach zimowych wypocz´ci wróciliÊmy do
szko∏y. W dobrych nastojach postanowiliÊmy
spe∏niç marzenie chorej i niepe∏nosprawnej Julki, która 27 lutego obchodzi∏a swoje 8 urodziny.
Jej marzenie by∏o bardzo proste i niezwyk∏e zarazem – chcia∏a otrzymaç jak najwi´cej kartek
urodzinowych z ˝yczeniami. Dzieci z klas
I–III oraz z oddzia∏u przedszkolnego przygotowa∏y urodzinowe kartki. Oprócz ˝yczeƒ, pi´knych rysunków w jednej z kartek znalaz∏a si´
tak˝e bajka. Mamy nadziej´, ˝e Julka otrzyma∏a
bardzo du˝o urodzinowych ˝yczeƒ.
Uczymy pomagaç w ró˝nych wymiarach i na
ró˝nych etapach edukacyjnych. W tym roku

uczniowie klas starszych wzi´li udzia∏ w 24 finale WOÂP. Siedmiu wolontariuszy zbiera∏o pieniàdze na zakup urzàdzeƒ medycznych dla oddzia∏ów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów. M∏odzie˝ zebra∏a
∏àcznie 1516 z∏otych i 39 groszy. Najwi´cej pieni´dzy zebra∏ uczeƒ klasy VI – Kacper Piotrkiewicz – 373 z∏ote i 70 groszy. Serdecznie dzi´kujemy wszystkim wolontariuszom!
Nasi uczniowie ch´tnie biorà udzia∏ w proponowanych akcjach i wydarzeniach. Wiedzà, ˝e
szko∏a to miejsce, gdzie nie tyko zdobywa si´
wiedz´, ale gdzie mo˝na te˝ realizowaç swoje
zainteresowania. W tak ma∏ej spo∏ecznoÊci, ja-

kà tworzy nasza szko∏a, ka˝dy uczeƒ mo˝e liczyç na odpowiednie wsparcie.
Ju˝ nied∏ugo wielu rodziców b´dzie musia∏o
wybraç Êcie˝k´ edukacyjnà dla swojego dziecka.
W zwiàzku z naborem dzieci do oddzia∏u przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny
2016/17 zapraszamy 5 marca w godz. 10.00–
–11.00 dzieci pi´cio- i szeÊcioletnie na udzia∏
w zaj´ciach i zwiedzanie szko∏y. Informacji dotyczàcych rekrutacji udzieli Paƒstwu sekretariat szko∏y: tel. 22 773-40-03, www.sp174.pl.
Zapraszamy!
Marzena Delak
Nauczyciel SP 174
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• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa
• Prostowanie felg

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

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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SP 173 koduje!
Wspaniale reprezentowaliÊmy naszà dzielnic´
20 lutego 2016 roku mi∏oÊnicy kodowania z ca∏ej Polski spotkali si´ na
Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Z wielkà radoÊcià przyj´liÊmy informacj´, ˝e dwóch naszych uczniów:
Przemys∏aw Wi´sek i Micha∏ Kaczyƒski dosta∏o si´ do fina∏u Ogólnopolskiego Konkursu „Kodowaç
ka˝dy mo˝e”. Ch∏opcy d∏ugo pracowali nad swoimi konkursowymi projektami, ale starania przynios∏y efekt.
Zakwalifikowanie si´ do fina∏owej trzydziestki by∏o du˝ym zaszczytem. G∏ównym organizatorem
konkursu by∏a Szko∏a Podstawowa nr 48 w Szczecinie. Patronat merytoryczny sprawowa∏ wspomniany wy˝ej Wydzia∏ Informatyki, natomiast patronat technologiczny konkursu obj´∏a firma Intel.
Przygoda z kodowaniem sprawia nam wiele
radoÊci, ale wyprawa na fina∏ by∏a wielkim
przedsi´wzi´ciem. Do Szczecina jechaliÊmy ca∏à
noc, poranek przeznaczyliÊmy na zwiedzanie
miasta. Bulwary Szczeciƒskie podziwialiÊmy
przed wschodem s∏oƒca, dzi´ki temu zobaczyliÊmy pi´knie oÊwietlone mosty. SpacerowaliÊmy
Wa∏ami Chrobrego, dlatego widok na rzek´
i stoczni´ pozwoli∏ nam poznaç smaczki miasta,

których nie mo˝emy oglàdaç w Warszawie.
Naszà uwag´ zwróci∏ Zamek Ksià˝àt Pomorskich. Spacer ulicami Starego Miasta zrobi∏ na nas
du˝e wra˝enie, ale budynek Filharmonii Szczeciƒskiej to dopiero prawdziwa pere∏ka miasta. Zwiedzanie by∏o fascynujàce, ale najlepsze by∏o dopiero przed nami. Fina∏ by∏ bowiem tu˝-tu˝!
Pierwszà czeÊç fina∏u uczniowie sp´dzili przed
komputerami, rozwiàzujàc samodzielnie zadania
fina∏owe. Podczas gdy uczniowie trudzili si´ nad
zadaniami, ich rodzicie i nauczyciele mieli okazj´
zapoznaç si´ z nowinkami technicznymi w dziedzinie edukacji i przekonaç si´, ˝e programowanie wpisuje si´ w trendy wyznaczane dla szkolnictwa na wszystkich szczeblach edukacji.

Po przerwie przyszed∏ czas na prace zespo∏ów.
Emocje si´gn´∏y zenitu. W ka˝dej kategorii wiekowej, w drodze losowania, powsta∏y dwa zespo∏y
pi´cioosobowe. Ka˝dy w ciàgu 10 minut mia∏
przygotowaç skrypt na zadany temat.
Do dyspozycji zespo∏u by∏ jeden komputer i tablica. W tej konkurencji oceny dokonywali zebrani na sali rodzice
i nauczyciele. Wyposa˝eni w zdalne
piloty g∏osowali na, ich zdaniem, lepszà realizacj´. W nowo powsta∏ych
zespo∏ach szybko wy∏onili si´ liderzy,
wa˝nà rol´ pe∏nili projektanci.
Po emocjonujàcym starciu zespo∏ów prezes firmy Netcamp przedstawi∏
prezentacj´ „W Êwiecie wirtualnym
zrobi∏eÊ ju˝ wszystko? Pora po∏àczyç
Scratch z otaczajàcà rzeczywistoÊcià!”. Na koniec zmagaƒ konkursowych komisja
og∏osi∏a wyniki. Ku naszej wielkiej radoÊci w kategorii klasy 4–5 II miejsce zajà∏ uczeƒ klasy Vc
SP173 – Micha∏ Kaczyƒski.
Laureaci otrzymali wspania∏e nagrody.
JesteÊmy bardzo dumni z udzia∏u naszych
uczniów. Nadal b´dziemy doskonaliç nasze
umiej´tnoÊci w dziedzinie programowania. DziÊ
jeszcze nie wiemy, jaka b´dzie nasza przysz∏oÊç,
ale nowe kompetencje programistyczne to uniwersalny klucz do przysz∏oÊci. Szczególnie gratulujemy Micha∏owi Kaczyƒskiemu. Brawo, Micha∏!
Patrycja Kraczek-Zimnicka
opiekun konkursu w SP173

REKL AMA
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Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.

◗ Francuski z dojazdem 602 276 202.
◗ Opieka nad osobà starszà (chodzàcà), 3–4
godziny dziennie. Tel. 531-170-815 (kontakt po 17.00). Stara Mi∏osna.

◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa i gimnazjum. Dojazd do ucznia. Cena
40 z∏. tel. 733 250 300.
◗ Ogródek dzia∏kowy 450 m2 w Wawrze odstapi´, tel. 722 26 44 78.

◗ CHEMIA! Student V roku Chemii na UW,
udzieli profesjonalnych korepetycji z ka˝dego zakresu materia∏u. tel.: 517-331-863.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej dla
uczniów i doros∏ych, cena 40 z∏/60 min. tel.
694 210 279.

◗ POKÓJ WYNAJM¢ W NOWYM MIESZKANIU, ULICA KAMYK, DLA KOBIET PRACUJÑCYCH. Tel. 793-392-957.

GITARA – NAUKA GRY

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

Tel. 695-622-848

Aquapark Wesolandia poszukuje
pracownika na stanowisko
KONSERWATOR. Wymagania:
specjalnoÊç elektryk, uprawnienia SEP
do 1 kV. Kontakt tel. 663 887 883.

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI

HYDRAULIK

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA,
PARKINGI

– TANIO I SOLIDNIE –

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

502 162 254

506 173 607

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl

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

196

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE
USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238

Tel. 660-769-211

36

285

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

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

„HORTUS”
US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl

ROZNOSZENIE ULOTEK
SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

883 466 477
268

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
GARA˚

SPRZEDA˚ – WYNAJEM
Stara Mi∏osna, ul. Sarenki
608 415 915
biuro@inspiro.waw.pl 288
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UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE
231

SERWIS FRANCUSKI
260

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

503 065 403
25
6

NADZORY BUDOWLANE
PRZEGLÑDY OKRESOWE BUDYNKÓW
INWENTARYZACJE BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE
501-758-140 biuro@s2invest.pl

BezpoÊrednio SPRZEDAM
MIESZKANIE 67 m2 w Starej Mi∏oÊnie
przy ul. Diamentowej 9, pi´tro 3/3,
cena 350 tys. z∏otych do negocjacji.
tel. 505 513 597
257

DACHY
17
4

Wynajm´ 3-pokojowe
mieszkanie z gara˝em.
tel. 695 525 061

251

13
4

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

Tel. 22 783 38 38

160

MEBLE NA WYMIAR

M O N TA ˚ :
■

199

St. Mi∏osna, osiedle Akacjowa!

DROBNE REMONTY I NAPRAWY,
SPRZÑTANIE STRYCHÓW
I PIWNIC

SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

29

tel. 514 731 889

tel. 663-677-701

503 065 403

286
282

RATOWNIK P¸YWALNI
Wymagania: Uprawnienia Ratownik MSW,
Uprawnienia KPP,
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: 663-887-881
287

www.dogadajciesie.pl
KOMPLEKSOWE, RZETELNE USŁUGI DLA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH I NIE TYLKO W ZAKRESIE:

◗ Matematyka ogólniak, równie˝ zakres rozszerzony. Stara Mi∏osna tel. 514 371 495.

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

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

503 150 991

22
1

tel.

289

◗ Student III roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów tel. 516-309-589.

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

◗ 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.

503 065 403

13
7

◗ Sprzàtanie domów i mieszkaƒ, mycie okien,
prasowanie. Solidnie. tel. 880 226 309.

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

tel. 22 783 67 32

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

◗ Zatrudni´ Fryzjerk´ damsko-m´skà do salonu w Starej Mi∏oÊnie tel. 606 882 607.

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

KO Z I E M L E KO
I S E RY

14
8

OG¸OSZENIA DROBNE

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

Tel. 601 262 086.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

8
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Klucze
do mieszkaƒ,
samochodowe
kodowane
Zamki
K∏ódki
Wk∏adki
Baterie
do pilotów
Faktury
VAT

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352

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

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

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