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wodem na to jest obrona pracy doktorskiej
w 1988 roku.
W 1960 roku ks. Józef zosta∏ klerykiem
Wy˝szego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie. By∏ jednym
z najlepszych studentów na roku. Âwi´cenia
przyjà∏ w 1966 roku z ràk ks. kard. Stefana
Wyszyƒskiego.
We wszystkich parafiach, w jakich s∏u˝y∏,
da∏ si´ zapami´taç jako gorliwy duszpasterz.
Przyjaênie nawiàzane przez niego w trakcie
kolejnych pos∏ug trwajà do dzisiaj.
Do parafii w Zielonej ks. Józef trafi∏ w 1989
roku. To tutaj sp´dzi∏ wi´kszoÊç swojego kap∏aƒskiego ˝ycia. Mi´dzy innymi dzi´ki niemu
wybudowano koÊció∏ Êw. Brata Alberta. Przyczyni∏ si´ on te˝ do powstania – dziÊ ju˝ prawie 30-letniej – wspólnoty parafialnej.

Zdj´cia: Magdalena Prokop-Duchnowska

Festyn w parafii Êw. Brata Alberta
Wyst´py artystyczne, grillowanie, gofry i przeja˝d˝ki quadem – to tylko cz´Êç
atrakcji, jakie czeka∏y na goÊci festynu odpustowego, który odby∏ si´ 19 czerwca
w parafii Êw. Brata Alberta w Weso∏ej-Zielonej.
Festyn zorganizowano z okazji Êwi´ta patrona tej parafii – Êw. Brata Alberta oraz jubileuszu 50-lecia Proboszcza – ks. Józefa
Skarpetowskiego. Wspólne Êwi´towanie rozpocz´to bezpoÊrednio po mszy Êw. o 12.30,
podczas której Proboszcz dzi´kowa∏ Bogu za
dotychczasowà pos∏ug´ kap∏aƒskà.
Chcia∏abym w tym miejscu przybli˝yç
Paƒstwu postaç naszego szacownego Jubilata. Ks. Józef Skarpetowski urodzi∏ si´
19 kwietnia 1943 roku. Pochodzi z parafii
Trójcy Âwi´tej i Êw. Anny w Prostyni. Jest synem ¸ucji i Lucjana Skarpetowskich. Jego

ojciec by∏ kowalem. Ks. Józef mia∏ trójk´ rodzeƒstwa: siostry Krystyn´ i Jadwig´ oraz
brata Grzegorza. Obie siostry zmar∏y
w dzieciƒstwie, a brat jest profesorem Politechniki Krakowskiej, specjalistà w zakresie
trakcji kolejowych.
Ks. Skarpetowski ju˝ w liceum osiàga∏
bardzo wysokie wyniki w nauce. W efekcie
otrzyma∏ propozycj´ podj´cia presti˝owych
studiów w Moskwie. Odrzuci∏ jà jednak na
rzecz rozpocz´cia drogi kap∏aƒskiej. Nie
oznacza∏o to jednak rezygnacji z dzia∏alnoÊci naukowej, która ju˝ zawsze stanowi∏a
wa˝ny element jego ˝ycia kap∏aƒskiego. Do-

GoÊcie festynu mogli przejechaç si´ quadem, wziàç udzia∏ w warsztatach robienia
ró˝aƒców z koralików oraz obejrzeç wyst´py
sekcji artystycznych OÊrodka Kultury Warszawa Weso∏a. Dla m∏odszych uczestników
przewidziano wat´ cukrowà oraz zabaw´ na
dmuchaƒcach. Dodatkowymi atrakcjami by∏y
gofry oraz grill z kie∏baskami i szasz∏ykami.
Festyn trwa∏ kilka godzin, a zakoƒczy∏ si´
nied∏ugo przed wieczornà mszà Êw., b∏ogos∏awieƒstwem wikariusza – ks. ¸ukasza ˚aka.
Magdalena Prokop-Duchnowska
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Kawa Pedros
Active mielona

Krakersy
Lider Artur
mix
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Straus Cafe
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Dr Gerard
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Masło osełkowe
300 g
Sobik
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Coca Cola

Deser Monte Max
czekoladowy

2,25 l
Coca Cola

4 x 100 g
Zott
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Płatki
Corn Flakes

Syrop Łowicz
malinowy

Woda Żywiec Zdrój
gazowana, niegazowana

250 g
Nestle

440 ml
MWS

500 ml
Żywiec Zdrój
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brutto

www.mhconstruction.pl
1

WESO¸A

Z prac Rady Dzielnicy
Czerwcowa sesja Rady odby∏a si´ 16 czerwca.
G∏ównym jej punktem
by∏o spotkanie z przedstawicielami Zarzàdu
Transportu Miejskiego.
GoÊcie byli wyjàtkowo
dobrze przygotowani
merytorycznie, dzi´ki
czemu dyskusja by∏a bardzo konkretna,
a tam gdzie postulaty radnych nie znajdowa∏y akceptacji, mogliÊmy us∏yszeç jasne i poparte statystykà uzasadnienia. Prócz zapowiedzi wakacyjnej korekty rozk∏adu jazdy pad∏a deklaracja rych∏ego uruchomienia linii
tymczasowej Z47 ze Starej Mi∏osny do Mi´dzylesia z mo˝liwoÊcià przesiadki do SKM
lub autobusu 525. Po zakoƒczeniu prac przy
tunelu pod torami kolejowymi w Mi´dzylesiu linia ta zostanie zlikwidowana, a do Starej Mi∏osny zostanie przed∏u˝ona linia 147.
Termin uruchomienia linii Z47 zale˝y jedynie od zakoƒczenia formalnych odbiorów
nowego odcinka ul. Granicznej. Nie jest planowana korekta kursowania linii nocnych,

g∏ównie ze wzgl´du na ich niewielkie obcià˝enie. O innych planach ZTM napiszemy
szerzej w nast´pnych numerach WS.
W kolejnych punktach by∏y informacje
Zarzàdu o pracy komórek organizacyjnych
i delegatur w dzielnicy Weso∏a na rzecz
mieszkaƒców, o pozyskaniu i mo˝liwoÊci
pozyskania Êrodków zewn´trznych, w tym
unijnych, oraz na temat przebiegu prac Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego.
Nast´pnym punktem mia∏y byç propozycje Rady do bud˝etu inwestycyjnego na rok
2017. Poniewa˝ do dnia sesji nie zosta∏y
okreÊlone przyznane naszej dzielnicy kwoty
na poszczególne pozycje bud˝etowe,
w szczególnoÊci na wydatki inwestycyjne,
po krótkiej dyskusji punkt ten zosta∏ zakoƒczony, a radni ustalili, ˝e do tematu wrócimy na kolejnej sesji.
W dalszej cz´Êci sesji Rada zapozna∏a si´
z informacjami o przygotowaniach do akcji
„Lato w mieÊcie” oraz na temat prac nad
przebiegiem WOW. W tym wa˝nym dla
wi´kszoÊci mieszkaƒców temacie nadal
praktycznie nic si´ nie dzieje, jedynie po raz

Komunikat dla przedsi´biorców
W zwiàzku z niepokojàcymi informacjami przekazywanymi przez przedsi´biorców dzielnicy Weso∏a
dotyczàcymi otrzymywania druków wp∏at za rejestracj´ w Centralnej Ewidencji Informacji o Przedsi´biorcach lub Centralnym Rejestrze Informacji
o przedsi´biorcach uprzejmie informujemy, ˝e:
■

Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministerstwo Rozwoju, jak te˝ zmiany
wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreÊle-

nia dzia∏alnoÊci gospodarczej dokonywane sà
BEZP¸ATNIE.
■

Przedsi´biorcy rozpoczynajàcy prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej rejestrowani sà na
podstawie wniosku w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (CEIDG). Wnioski sk∏ada si´ w Urz´dzie Dzielnicy
lub poprzez stron´ internetowà www.firma.
gov.pl i www.ceidg.gov.pl – portal nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju.

kolejny zosta∏ przesuni´ty termin wydania
decyzji Êrodowiskowej. Troch´ to wyglàda
na taktyk´ strusia, z ka˝dej decyzji ktoÊ b´dzie niezadowolony, wi´c lepiej nie podejmowaç ˝adnej i udawaç, ˝e nic si´ nie dzieje. A˝ nagle obudzimy si´ któregoÊ ranka
i ze zdumieniem dowiemy, ˝e w∏aÊnie minionej nocy komuÊ przysz∏a do g∏owy jakaÊ
rewolucyjna myÊl i uszcz´Êliwi∏ nas swoim
„genialnym” pomys∏em…
Na koniec sesji na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada uzna∏a za zasadne dwie skargi z∏o˝one na dzia∏anie Dyrektora OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej. Skargi te by∏y z∏o˝one
ponad rok temu i dotyczy∏y dzia∏aƒ poprzedniej pani Dyrektor, a ich rozpatrzenie
trwa∏o tak d∏ugo, gdy˝ Komisja Rewizyjna
czeka∏a na zakoƒczenie kontroli prowadzonej przez miejskie Biuro Kontroli oraz protokó∏ pokontrolny.
Kolejna sesja zosta∏a zapowiedziana na
14 lipca br., jak zwykle o godz. 14.00 w sali
obrad Rady naszego Urz´du. Porzàdek obrad b´dzie dost´pny na 7 dni przed sesjà.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

■

Przedsi´biorcy, którzy rozpocz´li dzia∏alnoÊç
gospodarczà przed dniem 1 lipca 2011 r. na
podstawie wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej (EDG), przeniesieni zostali automatycznie do CEIDG.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsi´biorców za op∏atà nale˝y podchodziç ze szczególnà ostro˝noÊcià, gdy˝
sà to oferty komercyjne, a wpis jest dobrowolny.
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy Paƒstwa tak˝e do reklamowania si´ w pozosta∏ych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Wawer • Grochów • Saska K´pa • Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 884-864-592, e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
• Rembertów – Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979, e-mail: reklama.rembertow@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego w Weso∏ej
Dzieƒ 1 sierpnia jest szczególnym dniem w polskim kalendarzu, obchodzimy
wtedy rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji na terenie
dzielnicy Weso∏a odb´dà si´ uroczystoÊci upami´tniajàce to tak szczególne
wydarzenie historyczne.
Aby umo˝liwiç ka˝demu mieszkaƒcowi
uczestnictwo chocia˝ w jednym przygotowanym na t´ okolicznoÊç wydarzeniu,
propozycje sà ró˝norodne i zaplanowano
je na kilka dni.
Tak wi´c ju˝ w piàtek 29 lipca 2016 r.
w ramach Letniego Kina Plenerowego na
terenie OSP w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31, odb´dzie si´ projekcja filmu pt.
„Genera∏ Nil”. Jest to historia burzliwego ˝ycia Augusta Emila Fieldorfa – tytu∏owego genera∏a Nila, który podczas
II wojny Êwiatowej by∏ dowódcà Kedywu
Armii Krajowej.

W wykonaniu artystki us∏yszymy mi´dzy innymi takie utwory jak:
1. Pa∏acyk Michla, muz. i s∏. Józef Szczepaƒski, rok powstania: sierpieƒ 1944
2. Warszawskie dzieci, muz. Andrzej Panufnik, s∏. Stanis∏aw R. Dobrowolski,
rok powstania 1944
3. Gdzie sà kwiaty z tamtych lat, muz. Peter Seeger, s∏. Agnieszka Osiecka

4. Nim wstanie Êwit, muz. Krzysztof Komeda, s∏. Agnieszka Osiecka
5. Jest Warszawa, muz. Bogus∏aw Klimczuk, s∏. Andrzej Lech
7. PieÊƒ Konfederatów Barskich, muz. Andrzej Kurylewicz, s∏. Juliusz S∏owacki
(z dramatu „Ksiàdz Marek”)
8. Idê swojà drogà, muz. „Francuzi :)”, s∏.
Wojciech M∏ynarski
9. Taki kraj, muz. Zbigniew Raj, s∏. Jan
Pietrzak
Po uroczystoÊci z∏o˝one zostanà wieƒce przy p∏ytach upami´tniajàcych poleg∏ych powstaƒców, znajdujàcych si´ na
placu przed koÊcio∏em, przy których trzymaç b´dà wart´ harcerze.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
w Dzielnicy Weso∏a

Nast´pnego dnia, tj. w sobot´ 30 lipca,
o godz. 19.00 w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a przy ul. Starzyƒskiego 21 odb´dzie si´ Koncert pieÊni Powstania Warszawskiego. W programie znajdà si´ pieÊni
prezentujàce ca∏y wachlarz emocji – od
pe∏nych radoÊci i m∏odzieƒczej werwy
piosenek z warszawskich barykad po refleksyjne utwory, poÊwi´cone dramatowi
Warszawy i jej mieszkaƒców. Wystàpià
Aleksandra Matryba i Mateusz Burdach
z akompaniamentem pianisty. Koncert
poprowadzi konferansjer – Pawe∏ Krasowski, który wzbogaci cz´Êç artystycznà
o t∏o historyczne i wspomnienia samych
Powstaƒców. Przy dobrej pogodzie koncert zostanie zorganizowany na zewnàtrz.
Ostatnim akcentem uroczystoÊci b´dzie odprawiana w tej intencji Msza
Âwi´ta, która odb´dzie si´ w niedziel´ 31
lipca 2016 r. o godzinie 18.00 i na którà
zapraszajà Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a oraz Ksiàdz Krzysztof Cyliƒski, proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa. Msza Âwi´ta b´dzie mia∏a opraw´ poetycko-muzycznà w wykonaniu Pani Olgi Mi∏aszewskiej.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Woda w naszych kranach
W ostatnim czasie pojawi∏y si´ pog∏oski o pogorszeniu jakoÊci wody w naszej
dzielnicy. Jako ˝e informacja ta mo˝e szokowaç, postanowi∏em jà sprawdziç,
a z wodà bywa tak, ˝e najlepiej zaczàç u êród∏a.
Skàd?
Weso∏a zaopatrywana jest w wod´ przez
trzy hydrofornie: „Warszawska”, „Centrum” i „Urocza” oraz trzy stacje uzdatniania wody „Plac Wojska Polskiego”, „Wola
Grzybowska” i „Stara Mi∏osna”. Ka˝dy
z obiektów, mimo ˝e stanowi oddzielnà od
warszawskich wodociàgów ca∏oÊç, jest stale monitorowany przez Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji. Na
stronie www.mpwik.com.pl w zak∏adce
„Wszystko o wodzie” zapoznaç si´ mo˝na
z jakoÊcià wód ze stacji g∏´binowych w Weso∏ej. Sk∏ad wody analizowany jest na wyjÊciach do sieci i je˝eli coÊ z naszà wodà jest
nie do koƒca tak, jak byç powinno, to na
pewno zauwa˝ymy to ju˝ w tym miejscu.

Co z jakoÊcià?
Na stronie MPWiK mo˝na przeÊledziç parametry weso∏owskiej wody i dowiedzieç
si´ z nich, ˝e jest bez zarzutu z wyjàtkiem
dwóch przypadków. W I kwartale 2016 roku Paƒstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdzi∏ nieakceptowalny zapach na wyjÊciach z SUW
„Stara Mi∏osna” i Hydroforni „Warszawska” oraz obecnoÊç pojedynczych mikroorganizmów w 22°C w próbce pochodzàcej
z SUW Stara Mi∏osna. Poza tym jakoÊç wody wodociàgowej w badanym zakresie odpowiada warunkom okreÊlonym w rozporzàdzeniu w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi, a pod
wzgl´dem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Czy sà powody do obaw?
Na pierwszy rzut oka powy˝szy zapis jest
dla nas przynajmniej podejrzany, a ju˝ na
pewno wymagajàcy sprawdzenia. MPWiK
bez opiesza∏oÊci Êpieszy z wyjaÊnieniami,
wszystko dok∏adnie t∏umaczàc. Zapach nale˝y do cech organoleptycznych wody, podobnie jak smak. Na obydwie te cechy majà wp∏yw naturalne, biologiczne procesy
zachodzàce w wodzie, zwiàzki zawarte
w wodzie lub na przyk∏ad procesy uzdatniania wody, w tym dezynfekcja. Oczywi-

Êcie najlepiej jeÊli woda nie ma wyczuwalnego zapachu ani smaku. Jednak te dwa
czynniki podlegajà subiektywnej ocenie zarówno konsumentów, jak i laborantów
okreÊlajàcych smak i zapach. Stàd przede
wszystkim nale˝y zwracaç uwag´ na chemiczne i biologiczne parametry jakoÊci wody. A te ostatnie, jak wiemy, sà w Weso∏ej
w bezpiecznych dla nas zakresach.
Natomiast obecnoÊç pojedynczych mikroorganizmów w wodzie odnosi si´ do
mikroorganizmów w 22°C. Jak odpowiada
MPWiK, sà to bakterie z regu∏y naturalnie
wyst´pujàce w wodach czy glebie, bioràce
udzia∏ w rozk∏adaniu materii organicznej
i nieb´dàce organizmami chorobotwórczymi. Pojedyncze mikroorganizmy tego rodzaju wykrywane w wodzie nie stanowià
zagro˝enia dla zdrowia cz∏owieka. Stosowana w Polsce do niedawna norma dopuszcza∏a 100 jtk bakterii w 22°C (psychrofilnych) w 1 ml wody. Aktualnie obowiàzujàce Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakoÊci wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi
okreÊla liczb´ dopuszczalnych mikroorganizmów w 22°C bez podawania konkretnej
wartoÊci jako bez nieprawid∏owych zmian.

Nasza rola?
Spó∏ka informuje, ˝e woda produkowana
w jej zak∏adach jest w sposób ciàg∏y kontrolowana i spe∏nia wymogi Rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia
przez ludzi (Dz. U. nr O poz. 1989 z 2015 r.),
stàd mo˝na jà spo˝ywaç bez przegotowania
(tylko zimna woda!). Nale˝y jednak mieç na
uwadze fakt, i˝ parametry wody mogà ulec
pogorszeniu w instalacjach osiedlowych
i wewn´trznych budynków. W szczególnoÊci
tam, gdzie sà one w nieprawid∏owy sposób
wykonane lub eksploatowane. Warto zwróciç uwag´, i˝ po okresach d∏u˝szej nieobecnoÊci w domu powinno si´ spuÊciç kilka litrów wody oraz dbaç o armatur´, czyszczàc
regularnie sitka kranowe i perlatory.
Konieczne wydaje si´ przypomnieç, ˝e
w du˝ej mierze za jakoÊç wody, która wyp∏ywa z kranów w naszych domach, odpo-

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e w lipcu spotkania
dotyczàce bezpieczeƒstwa nie odbywajà
si´ (jest to miesiàc przeglàdu obszarów
Weso∏ej pod kàtem bezpieczeƒstwa publicznego), zaÊ w sierpniu dy˝ury dla
mieszkaƒców b´dà pe∏nione wed∏ug poni˝szego harmonogramu
■

■

■

3 sierpnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
10 sierpnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
17 sierpnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona

Podczas dy˝urów mogà Paƒstwo zg∏aszaç
wszelkie nieprawid∏owoÊci wp∏ywajàce na
poczucie Paƒstwa bezpieczeƒstwa, zagra˝ajàce ˝yciu lub zdrowiu czy wynikajàce
z wandalizmu i innych negatywnych zjawisk. Dy˝ury odbywaç si´ b´dà w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pok. –111.
Mogà Paƒstwo zg∏aszaç te sprawy bezpoÊrednio do osób pe∏niàcych dy˝ur, tj.
Przedstawicieli Komisariatu Policji Weso∏a
Przedstawicieli VII Oddzia∏u Terenowego
Stra˝y Miejskiej
Pracowników tut. Delegatury BBiZK

Serdecznie zapraszamy!
Zach´camy tak˝e do odwiedzania naszej
zak∏adki na stronie Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Znajdà tam Paƒstwo
informacje dotyczàce zarówno Wawra,
jak i Weso∏ej. Adres: http://www.wawer.
warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/
bezpieczenstwo.

wiadamy równie˝ my. O ile MPWiK S.A. czuwa nad jakoÊcià zimnej wody do wodomierza g∏ównego, to za dalszà cz´Êç sieci osiedlowej oraz instalacje w budynkach odpowiada administrator, w∏aÊciciel czy zarzàdca
i to na nim spoczywa obowiàzek prawid∏owej konserwacji i dbania o instalacj´.
Same czyste êród∏a to nie wszystko, ale
ogromnà wag´ odgrywa eksploatacja sieci.
Je˝eli ta b´dzie wykonywana poprawnie,
wtedy na pewno nasza woda b´dzie najwy˝szej jakoÊci.
Hubert Zieliƒski

REKL AMA
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Weso∏a aktywna w bud˝ecie partycypacyjnym 2017
Dobiega koƒca trzecia edycja bud˝etu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie.
W dzielnicy Weso∏a do g∏osowania dopuszczono 59 projektów
w czterech obszarach terytorialnych, tj.:
● obszar 1 – Plac Wojska Polskiego – 4 projekty
● obszar 2 – Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka – 18 projektów
● obszar 3 – Zielona, Grzybowa – 8 projektów
● obszar 4 – Stara Mi∏osna – 29 projektów.

wy poÊwi´conej bud˝etowi partycypacyjnemu www.twojbudzet.
um.warszawa.pl oraz na stronie Urz´du Dzielnicy Weso∏a
www.wesola.waw.pl.
Teraz mo˝emy przedstawiç tylko dane statystyczne z ostatniego
dnia g∏osowania, z których wynika, ˝e mieszkaƒcy naszej dzielnicy
byli aktywnymi uczestnikami procesu partycypacji.

Pod wzgl´dem liczby zg∏oszonych projektów na 1000 mieszkaƒców Weso∏a zaj´∏a pierwsze miejsce w stolicy.

Ka˝dy mieszkaniec Warszawy w okresie od 14 do 24 czerwca
móg∏ oddaç g∏os na projekty, które jego zdaniem sà najbardziej
potrzebne. Projekty, które zdob´dà najwi´cej g∏osów, zostanà zrealizowane w 2017 roku.
Wyniki g∏osowania zostanà og∏oszone 12 lipca o godzinie 18.00
w Teatrze Powszechnym. Informacja o zwyci´skich projektach podana b´dzie na stronie internetowej Miasta Sto∏ecznego Warsza-

Wszystkim, którzy wzi´li udzia∏ w tej edycji BP 2017, zarówno
wnioskodawcom, jak i g∏osujàcym oraz cz∏onkom Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego – serdecznie dzi´kujemy za aktywnoÊç.
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza ds. Spo∏ecznych

Program 500+ w Weso∏ej
W dniu 1 kwietnia 2016 roku uruchomiony zosta∏ rzàdowy program Rodzina
500 plus. Jak pisaliÊmy o tym poprzednio,
w Weso∏ej poczàtki wdra˝ania przebiega∏y
bardzo sprawnie – nie odnotowano ˝adnych incydentów, ucià˝liwych kolejek,
przewlekajàcych si´ procedur.
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych, który jest w dzielnicy realizatorem
programu, przedstawi∏ dane dotyczàce re-

alizacji programu wg stanu na dzieƒ
30 czerwca 2016 r.
¸àcznie do Urz´du Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy wp∏yn´∏y 2053 wnioski
o przyznanie Êwiadczenia wychowawczego, co stanowi mniej wi´cej 4/5 przewidywanych wniosków. Dotychczas rozpatrzono 1206 wniosków. Na rozpatrzenie oczekuje jeszcze 847 wniosków. Wydano 1121
decyzji przyznajàcych prawo do Êwiadcze-

nia wychowawczego dla 1534 dzieci.
Do dnia 30 czerwca 2016 roku wyp∏acono 3253 Êwiadczeƒ wychowawczych na
∏àcznà kwot´ 1 705 232,10 z∏. Wyp∏ata
Êwiadczeƒ odbywa si´ dwa razy w miesiàcu ka˝dego 12 i 27 dnia miesiàca.
Nie przewiduje si´ ˝adnych opóênieƒ
w stosunku do ustawowego harmonogramu przyjmowania, rozpatrywania i wyp∏acania nale˝nych Êwiadczeƒ z programu Rodzina 500 plus.
Redakcja

REKL AMA
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Rewitalizacja schronu w Zagórzu
Po∏o˝ony tu˝ obok granicy Weso∏ej ˝elbetonowy schron z okresu
I wojny Êwiatowej zostanie wkrótce wyremontowany!

Forteczny szlak
Tablica jest cz´Êcià wi´kszego projektu – 8 tablic informacyjnych w formie „szkieletu szlaku”
po PrzedmoÊciu Warszawa, który poprowadzi turystów od Dàbrowieckiej Góry, pod Karczewem,
do Weso∏ej (oba te miejsca dzier˝awi nasze Stowarzyszenie i oba mo˝na podziwiaç w ró˝nej formie zachowania). Szlak w ca∏oÊci biegnie w kompleksach leÊnych lub na ich bliskim przedpolu.
Druga z planowanych do realizacji w tym roku tablic stanie na Dàbrowieckiej Górze.
Liczymy na to, i˝ po∏o˝ona na samej granicy
z Weso∏à tablica wraz z wyremontowanym
schronem stanà si´ dla turystów penetrujàcych
lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego swoistà wizytówkà leÊnego kompleksu, który skrywa
ponad 47 obiektów z I wojny i 6 wi´kszych budowli z II wojny Êwiatowej. Byç mo˝e uda si´
podobne tablice ustawiç przy innych schronach
na terenie dzielnicy – przy ulicy Niemcewicza
w Weso∏ej oraz na Pohulance.

Plan konspekt planowanych robót
Prace zabezpieczajàce i remontowe b´dà polega∏y na:
Mi∏o nam poinformowaç, i˝ pod koniec lipca
Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„Pro Fortalicium” przystàpi do remontu kolejnej
pamiàtki historii – schronu obserwatora artylerii
w Zagórzu. Wybudowany w 1915 roku obiekt
jest przodkiem pot´˝nej konstrukcji z Pohulanki
– Regelbau120a. Mimo niewielkich rozmiarów
pe∏ni∏ t´ samà funkcj´ – prowadzenie obserwacji i kierowanie ogniem artylerii.

Wojenne szcz´Êcie ma∏ego schronu
Obiekt mia∏ wyjàtkowe szcz´Êcie, gdy˝ przetrwa∏ trzy wojny oraz planowà rozbiórk´, prowadzonà w latach 1918–1920, która obj´∏a wi´kszoÊç schronów z 1915 roku. W sierpniu 1920
roku znalaz∏ si´ na drugiej linii obrony Ufortyfikowanego Odcinka Wiàzowna, do której nie dotarli bolszewicy, zatrzymani na pierwszej linii.
W 1941 roku zosta∏ ponownie w∏àczony przez
Niemców do umocnieƒ Brückenkopf Warschau.
Zaj´ty prawdopodobnie bez walki przez Sowietów w ostatnich dniach lipca 1944 r. Po∏o˝ony
kilkaset metrów od linii frontu, która ustabilizowa∏a si´ na Pohulance na okres ok. pó∏tora mie-
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siàca, uniknà∏ salw artylerii
i pocisków rakietowych Nebelwerfer, którymi Niemcy
ostrzeliwali pozycje i zaplecze
Rosjan. Po przejÊciu frontu
szcz´Êcie nadal go nie opuszcza∏o – saperzy omin´li go
w akcjach likwidacji umocnieƒ, a po wojnie – rozminowywania i wysadzania niewypa∏ów. Do dziÊ zachowa∏
si´ w stanie dobrym, z lekko
uszkodzonym fragmentem
stropu i Êciany czo∏owej ze
szczelinà obserwacyjnà. Jest
jedynym
niewysadzonym
schronem PrzedmoÊcia z 1915 roku od wschodniej cz´Êci Józefowa po poligon w Weso∏ej!

Weteran zabytkiem
Dwa lata temu wraz z wszystkimi obiektami
PrzedmoÊcia na terenie gminy Wiàzowna zosta∏ wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Dzi´ki ˝yczliwoÊci prywatnych w∏aÊcicieli dzia∏ki leÊnej, na której
stoi, Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz wsparciu finansowemu Powiatu
Otwockiego i NadleÊnictwa Celestynów
przywrócimy mu wyglàd z lat ÊwietnoÊci.
Do koƒca roku
obok schronu stanie
te˝ tablica informacyjna z rysunkami
3D oraz mapami informujàcymi o funkcji
obiektu oraz historii
pozycji.

• odkopaniu schronu z zewnàtrz i wewnàtrz,
• wypiaskowaniu bry∏y w celu jej oczyszczenia
z porostów, wysoleƒ i luênych kawa∏ków
betonu,
• odtworzeniu skutej szczeliny obserwacyjnej
na wzór tych zachowanych w Józefowie,
• uzupe∏nieniu ubytków w stropie i Êcianach budowli,
• zabezpieczeniu przed wp∏ywem wód opadowych,
• odtworzeniu nasypów maskujàcych obiekt
i fragmentu rowu strzeleckiego z oszalowaniem.
Po pracach remontowych obiekt pozostanie
otwarty – podobnie jak ogólnodost´pna odkopana i oczyszczona ze Êmieci i gruzu jest ruina
schronu Regelbau 514 przy ulicy Niemcewicza
w Weso∏ej, którà si´ opiekujemy.
Ch´tnym do obejrzenia tego schronu, jak te˝
innych obiektów na terenie Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego polecam odwiedzenie
strony: http://wiazowna.info.pl/przedmoscie-warszawskie/.
Hubert Trzepa∏ka
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13 ogólnopolskich medali dzi´ki doÊwiadczeniu
z Pucharu Warszawy i Mazowsza
Dobiega koƒca pierwsze pó∏rocze tego
roku, osiàgn´liÊmy tak˝e ju˝ pó∏metek tegorocznej rywalizacji w Pucharze Warszawy
i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. W siedmiu dotychczas rozegranych
rundach udzia∏ wzi´∏o ponad 200 uczestników. Jest to rekordowa liczba w porównaniu do lat ubieg∏ych. Nadal jest tendencja
wzrostowa i przybywa z ka˝dà rozegranà
rundà nowych uczestników, którzy w wi´kszoÊci po raz pierwszy majà kontakt z tak
dok∏adnà mapà i odnajdywaniem punktów
kontrolnych w terenie. Najciekawszy jest
fakt, ˝e nie ma osób niezadowolonych, którym taka forma aktywnego sp´dzenia czasu
na ∏onie natury by nie odpowiada∏a. Coraz
Zwyci´zcy kategorii M20 – Jakub Jaroszek (w Êrodku),
wi´cej startuje ca∏ych rodzin, które wspólnie
Artur ˚ebrowski i Hubert Kielak, fot. Piotr Siliniewicz
pokonujà tras´ – jest to dozwolone w nasie Êrednim w Czarnej Bia∏ostockiej. Tu zdobyszym cyklu imprez na orientacj´.
tych medali by∏o znacznie wi´cej. Zawodnicy
Kilka lat rozgrywania zawodów na terenie MaUKS Falenica wywalczyli dwa z∏ote medale, jezowsza przynios∏o te˝ bardzo istotny efekt w poden srebrny i cztery bràzowe, a zawodnicy Stostaci zawodników, którzy sà cz∏onkami kadry nawarzyszenia Team 360° zdobyli dwa z∏ote medarodowej. W∏aÊnie z tego cyklu mamy obecnie a˝
le i cztery srebrne. W sumie trzynaÊcie medali
pi´ciu m∏odych sportowców, którzy b´dà w tym
z dwudziestu czterech, jakie by∏y do zdobycia,
roku walczyç o medale podczas Mistrzostw Âwiaczyli ponad po∏owa, pow´drowa∏y do osób akta Juniorów oraz Mistrzostw Europy Juniorów
tywnie bioràcych udzia∏ w Pucharze Warszawy
M∏odszych w Portugalii w dniach 21–31.07.2016.
i Mazowsza. Rowerowa Jazda na Orientacj´ to
Nie pozostaje nic innego, jak trzymaç kciuki i ˝ydyscyplina, w której w∏aÊnie dzi´ki wielokrotnym
czyç sukcesów podczas zmagaƒ w Portugalii.
startom w ró˝nych terenach zdobywa si´ najcenZawodnicy dwóch klubów: UKS Falenica
niejsze doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci.
z dzielnicy Wawer (Bartosz Nowak, Bartosz NieW UKS Falenica na najwy˝szym podium stanà∏
bielski, Hubert Kielak i Igor Kielak) i StowarzyszeBartosz Nowak w kategorii M17 i Alida Szymaƒnia Team 360° z dzielnicy Weso∏a (Jakub Jaroska w kategorii K40, srebrny medal zdoby∏ Barszek) stanowià trzon reprezentacji Polski. Tak˝e
tosz Niebielski w kategorii M17, a bràzowe medaci zawodnicy nale˝eli do czo∏ówki rozegranych
le zdoby∏a ca∏a rodzina Kielaków, Igor w kategorii
w dniu 26.05.2016 Mistrzostw Polski na dystan-

M17, Hubert w kategorii M20, a g∏owa rodziny S∏awomir w najwa˝niejszej kategorii
M21. Zawodnicy Teamu 360° bracia Jaroszkowie królowali na najwy˝szym podium: Jakub w kategorii M20 i Radek w kategorii
M21, w której drugie miejsce wywalczy∏ zawodnik klubowy Dariusz Bogumi∏. Karolina
Pacek by∏a druga w kategorii K21, Ula Trykozko i Adam Wroniak zaj´li drugie miejsca
odpowiednio w kategorii K40 i M40. Warto
wspomnieç o kategoriach K/M40, 50, 60
– tu rywalizujà weterani i oni te˝ majà swoje Mistrzostwa Âwiata, ale nie ma reprezentacji narodowej w tych kategoriach. Mo˝na
natomiast samemu zg∏osiç si´ i wziàç udzia∏
w takich zawodach. W tym roku zostanà one
rozegrane w okolicach Kowna na Litwie na
prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika.
W tegorocznych rozgrywkach pucharu mamy
zas∏u˝onà dwumiesi´cznà wakacyjnà przerw´, co
nie oznacza, ˝e nie b´dziemy nic robiç. Ju˝ od 3
lipca wszyscy ch´tni wezmà udzia∏ w obozie technicznym w okolicach SupraÊla, gdzie przez ca∏y tydzieƒ po dwa razy dziennie b´dziemy uczyç si´,
jak pope∏niaç najmniej b∏´dów w trakcie pokonywania trasy, póêniej jedziemy na Mistrzostwa
Âwiata do Portugalii i w ostatni weekend sierpnia
27–28.08.2016 r. rozpoczynamy drugà cz´Êç naszej karuzeli zawodami w Niepor´cie i Bia∏obrzegach, aby tydzieƒ póêniej – 03–04.09.2016 przenieÊç si´ do po∏o˝onego nieopodal Wieliszewa.
B´dzie na pewno ciekawie i warto spróbowaç
podjàç r´kawic´ i przyjechaç, aby spróbowaç nowej przygody, która naprawd´ wciàga.
Jan Cegie∏ka

REKL AMA

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

ul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
Specjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.

WAKACYJNA AKCJA PROFILAKTYKI JASKRY
w Centrum Okulistycznym Targowa 2
Do 31 sierpnia 2016 dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
pakiety jaskrowe w obni˝onej cenie:
● pakiet podstawowy –20%
● pakiet rozszerzony –30%

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dwa srebra i dwa bràzy dla szablistów MUKS „VICTOR”
w ogólnopolskich imprezach mistrzowskich 2016 roku
Aktualny sezon to dalszy ciàg sukcesów zawodników sekcji szermierczej klubu „VICTOR”.
6–7 lutego w Warszawie startowaliÊmy w Mistrzostwach Polski
w Szabli w kategorii juniorów (do lat
20). Cezary Bia∏ecki zajà∏ piàte miejsce, a Micha∏ Kisiel ósme w turnieju
indywidualnym. Drugiego dnia
w turnieju dru˝ynowym uplasowaliÊmy si´ na czwartym miejscu.
Nast´pnà imprezà by∏y M∏odzie˝owe Mistrzostwa Polski do lat 23
– 16 marca. Tutaj o krok od fina∏u by∏
Miko∏aj Grzegorek, który ostatecznie
zajà∏ trzecie miejsce, zdobywajàc
medal bràzowy.
Trzecià imprezà najwy˝szej krajowej rangi
by∏a Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y (Mistrzostwa Polski do lat 17). Bardzo dobrze walczàcy na tych zawodach Cezary Bia∏ecki by∏
o jedno trafienie od z∏ota. Ostatecznie przegra∏
14:15 z Karolem Lademannem AZS AWF Warszawa, aktualnym bràzowym medalistà Mistrzostw Europy (do niedawna zawodnikiem
naszego klubu).
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walki wyszli: z naszej strony Miko∏aj
Grzegorek, a ze strony przeciwnej Adrian Stanis∏awski. Ta ostatnia walka
by∏a popisem taktycznym Miko∏aja,
który zadajàc kolejno pi´ç trafieƒ, wyprowadzi∏ nas na prowadzenie 43:40.
Zrobi∏o si´ groênie, kiedy przeciwnik
zada∏ dwa trafienia i doprowadzi∏ do
stanu 42:43. Kolejne dwa zada∏ jednak
Miko∏aj i mogliÊmy cieszyç si´ z wejÊcia do fina∏u. Niestety w walce o z∏oto przegraliÊmy z AZS AWF Katowice,
który w swoim sk∏adzie ma dwóch reprezentantów dru˝yny narodowej.
Te dwa medale sà pierwszymi medalami naszej sekcji w kategorii seniorów w krótkiej historii sekcji szablowej naszego klubu.
Nale˝y jeszcze pochwaliç bardzo
mocno Jakuba Broniszewskiego, który

Czwarta impreza mistrzowska to Mistrzostwa Polski Seniorów w Warszawie
21–22 maja. Indywidualnie najlepiej z naszego klubu startowa∏ Daniel Olejnik, zdobywajàc bràzowy medal. Miko∏aj Grzegorek by∏ piàty, a Adam S´czek dziesiàty. Drugiego dnia w turnieju dru˝ynowym nasi
(w sk∏adzie Daniel Olejnik, Miko∏aj Grzegorek, Adam S´czek, Cezary Bia∏ecki) zaj´li
drugie miejsce, pokonujàc faworyzowany
KKSz Konin w meczu o wejÊcie do fina∏u
45:42. Mecz by∏ bardzo zaci´ty i mia∏ dramatyczny przebieg.
Przeciwnicy
w po∏owie meczu
prowadzili dziewi´cioma
trafieniami
i nic nie wskazywa∏o
na to, ˝e mo˝emy ten
mecz wygraç. Nasi
ch∏opcy nie za∏amali
si´ wysokim prowadzeniem przeciwników i pokazali wielkà
odpornoÊç psychicznà i du˝e umiej´tnoÊci, szczególnie taktyczne. Miko∏aj Grzegorek pokona∏ Damiana Dzwoniarskiego 12:5, a Adam S´czek odrobi∏ w walce
z Patrykiem Pa∏aszem
pi´ç trafieƒ, wygrywajàc 10:5. Pomimo
przegranej w przedostatniej walce meczu Daniela Olejnika
ró˝nica trafieƒ wynosi∏a ju˝ tylko dwa na
naszà niekorzyÊç. Tak
wi´c przed ostatnià
walkà tego meczu
przegrywaliÊmy
dwoma trafieniami
38:40. Do ostatniej

na poczàtku czerwca w pierwszym turnieju juniorów m∏odszych nowego sezonu w Katowicach zajà∏ drugie miejsce i aktualnie zajmuje
trzecie miejsce na liÊcie rankingowej Polskiego
Zwiàzku Szermierczego. To kolejny nasz wychowanek, który ma realne szanse na start w Mistrzostwach Europy Kadetów, a mo˝e i Mistrzostwach Âwiata w 2017 r.
Na jesieni mamy nadziej´ dostarczyç nowych
dobrych wiadomoÊci o wynikach naszej m∏odzie˝y w zaplanowanych na ten termin zawodach
mistrzowskich dla naszego województwa.
Te wszystkie wyniki zawdzi´czamy systematycznej pracy zawodników na treningach, którymi kieruje grupa trenerów: Krzysztof Grzegorek,
Bart∏omiej Olejnik i Adam S´czek.
Przy okazji sekcja szermiercza pragnie podzi´kowaç W∏adzom Dzielnicy Weso∏a i firmie Winterhalter, g∏ównemu sponsorowi naszej sekcji.
Zapraszamy w nowym roku ch´tnych do uprawiania tej dyscypliny sportowej w naszym klubie. Zainteresowanych przyjmujemy przez ca∏y
rok (oprócz wakacji szkolnych). Zaj´cia dla poczàtkujàcych prowadzimy w sali szermierczej na
drugim pi´trze hali sportowej Weso∏a-Stara Mi∏osna przy ulicy Klimatycznej 1 (wejÊcie od Jana
Paw∏a II) w godz. 17.00–18.15. Mo˝ecie prze˝yç
wspania∏à przygod´ ze sportem szermierczym.
Zaj´cia prowadzà trenerzy z wieloletnim doÊwiadczeniem.
Krzysztof Grzegorek
Nr 182 / Lipiec – Sierpieƒ 2016
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Waleczne serca z Weso∏ej!!!
W dniu 18 czerwca dziesi´cioosobowa reprezentacja Centrum Sztuk Walk TKD Weso∏a oraz
federacji WKA Polska uczestniczy∏a w najwy˝szej
rangi zawodach o Puchar Polski i Dru˝ynowe Mistrzostwo Polski Kadetów w Kickboxingu federacji PZKB. Na hali w Pu∏tusku stawi∏o si´ blisko
260 kadetów z 26 klubów z ca∏ej Polski. Dwumiesi´czne przygotowania warszawskich zawodników, pod czujnym okiem trenerów Diany
Skuybidy oraz mistrza Grzegorza Wyszomierskiego, zaowocowa∏y wielkim sukcesem. Reprezentanci z Centrum Sztuk Walk Weso∏a przywieêli
∏àcznie 3 puchary i 17 medali, w tym: 3 z∏ote,
7 srebrnych, 7 bràzowych.
Pierwszà konkurencjà by∏y walki o Dru˝ynowe
Mistrzostwo Polski Kadetów PZKB Point-Fighting, w której dru˝yna CSW Weso∏a w sk∏adzie:
Kacper Gadomski, Igor Ka∏abun i Franciszek Sikora, po wyeliminowaniu kilku bardzo mocnych
rywali, zaj´∏a drugie miejsce i tym samym zdoby∏a tytu∏ wicemistrza Polski. Nale˝y podkreÊliç,
˝e by∏ to ich debiut w tej konkurencji.
W kolejnych, ju˝ indywidualnych walkach medale zdobyli:
• Kacper Gadomski – Puchar Polski point-fighting, Puchar Polski light-contact, srebrny medal dru˝ynowo point-fighting,
• Igor Ka∏abun – bràzowy medal point-fighting,

bràzowy medal light-contact,
srebrny medal dru˝ynowo point-fighting,
• Franciszek Sikora – bràzowy medal point-fighting, srebrny medal light-contact, srebrny medal
dru˝ynowo point-fighting,
• Leon Czarnecki – srebrny medal
point-fighting, bràzowy medal
light-contact,
• Bartosz Siwek – bràzowy medal
point-fighting, srebrny medal
light-contact,
Od lewej: Bartosz Siwek, Kacper Gadomski, Diana Skuybida –
• Damian Czarnecki – srebrny meinstruktorka, Leon Czarnecki, Franciszek Sikora, Dominik
dal light-contact,
Rybarczyk, Damian Czarnecki oraz najm∏odszy uczestnik JaÊ Sikora.
• Stanis∏aw ¸epkowski – bràzowy
medal point-fighting,
kurencjach semi- i light-contact oraz wicemi• Marysia ¸epkowska – z∏oty medal point-fighstrzostwo Polski, wygrywajàc w sumie 11 walk,
ting,
Damian Czarnecki, który zdoby∏ srebrny medal,
• Jan Sikora – bràzowy medal w walkach na
toczàc pod rzàd kilka bardzo ci´˝kich pojedynpiankowe pa∏ki.
ków w formule light-contact, a tak˝e Stanis∏aw
¸epkowski, który Êwietnymi walkami eliminowa∏
– JesteÊmy bardzo dumni z naszych reprezenraz po raz bardzo silnych przeciwników, ostatantów, wszyscy spisali si´ Êwietnie, stajàc nietecznie plasujàc si´ na trzecim miejscu – powiekiedy kilkakrotnie na podium. Jednak na szczedzia∏a Patrycja Gadomska, kierownik sekcji Cengólne wyró˝nienie za najlepsze walki indywidutrum Sztuk Walk TKD Weso∏a.
alne zas∏u˝yli: Kacper Gadomski, który
wywalczy∏ 2 puchary i dwa z∏ote medale w konCentrum Sztuk Walk TKD Weso∏a

Z∏ota polska
jesieƒ z PTTK
10 wrzeÊnia serdecznie zapraszamy Paƒstwa na
jednodniowy sp∏yw rzekà Wilgà.
Dolina Wilgi wraz z jej korytem nale˝y do NadwiÊlaƒskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. JednoczeÊnie stanowi jeden z najcenniejszych
obiektów przyrodniczych Mazowsza. Dolina jawi si´ jako niezwykle zasobna przyrodniczo i krajobrazowo. Jest bogatym ekosystemem przyrodniczym oraz g∏ównym walorem urozmaicajàcym krajobraz. Od kilkunastu lat w rzece ˝yjà bobry i przelotnie na ˝erowiska pojawiajà si´ ˝urawie. W rzece tej w´dkarze mogà z∏owiç p∏otki, klenie i szczupaki.
Swojà przygod´ z Wilgà rozpoczniemy prawdopodobnie od mostu przy
obwodnicy S17 i dop∏yniemy do Cyganówki. Trasa liczyç b´dzie oko∏o 15 km.
Uwaga! Ze wzgl´du na mo˝liwy niski stan wody dopuszczamy p∏yni´cie innym odcinkiem, a nawet innà rzekà (nikt z nas nie lubi przecie˝ ciàgni´cia kajaka przez kilka kilometrów).
Tradycyjnie na zakoƒczeniu sp∏ywu b´dzie ciep∏a zupa, ciasto oraz
herbata. Zapewniamy równie˝ ognisko, ale kie∏baski ka˝dy musi wziàç
we w∏asnym zakresie.
Wyjazd: 10 wrzeÊnia, godzina 7.30, parking przy ul. Klimatycznej pod
Gimnazjum nr 119
Powrót: 10 wrzeÊnia oko∏o 19.00
Wpisowe: doroÊli 85 z∏, dzieci do 12 roku ˝ycia 70 z∏, p∏atne do 30
sierpnia br.
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem strony internetowej www.pttkwesola.pl
najpóêniej do dnia 2 wrzeÊnia br.
Kierownik wyjazdu: Ania Ksi´˝opolska, tel. 602 344 309
Liczba miejsc: 60

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

29 wrzeÊnia – 2 paêdziernika proponujemy Paƒstwu wspólnà w´drówk´ górskà w Gorcach.
„Pusto w Gorcach jest jesienià, chocia˝ w dole ˝ycie wre
Tutaj w górze tylko buki z∏ocà si´ wÊród innych drzew...”
Te s∏owa jednej z licznych s∏awiàcych Gorce piosenek sà najlepszym
mottem dla naszej wycieczki. Czeka nas bowiem w´drówka wÊród malowniczych lasów i przez s∏ynne gorczaƒskie polany, skàd roztaczajà si´
pi´kne widoki na Tatry i po∏ow´ Beskidów....
W programie mamy 3 dni w´drówki: Z Ochotnicy przez Hawiarskà Kolib´ i Gorc a˝ do Rzek (ok. 15 km, 5,5 h w´drówki), z Rzek przez Kud∏oƒ
na Turbacz i zejÊcie do Nowego Targu (ok. 18 km, 6 h marszu) oraz z Obidowej przez Stare Wierchy i Maciejowà do Rabki (ok. 17 km, 4,5 h marszu). W sobot´ dla ch´tnych mo˝liwoÊç uczestnictwa w polowej Mszy
Êwi´tej w Kaplicy Papieskiej pod Turbaczem (o zachodzie s∏oƒca...), zaÊ
w piàtek (dla ch´tnych) mo˝liwoÊç wygrzewania si´ w nowym oÊrodku
z basenami termalnymi „Goràcy Potok” w Szaflarach. B´dà te˝ ogniska
z pieczeniem kie∏basek i Êpiewem...
Wyjazd: 29 wrzeÊnia, godzina 17.00, parking przy ul. Klimatycznej pod
Gimnazjum nr 119
Powrót: 2 paêdziernika oko∏o 23.00
Wpisowe: doroÊli 370 z∏, m∏odzie˝ do 15 roku ˝ycia 330 z∏, p∏atne do 20
wrzeÊnia br., zaliczka w wysokoÊci 100 z∏ w terminie do 30 sierpnia br.
Noclegi, Êniadania i obiadokolacje: OÊrodek S∏oneczko w Mszanie
Dolnej.
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem strony internetowej www.pttkwesola.pl
najpóêniej do dnia 20 wrzeÊnia br.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel. 601 31 48 22
Liczba miejsc: 50
Zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a nr 4 w Weso∏ej
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 Listy do redakcji
Szanowna redakcjo,
w numerze 180 „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Pan Marcin J´drzejewski pisze o ukoƒczeniu prac
na ulicy Granicznej, wspomina te˝ o asfaltowej
Êcie˝ce rowerowej. W∏aÊnie Êcie˝ka rowerowa
zmotywowa∏a mnie do napisania tego listu.
Sam jestem kierowcà zarówno samochodu,
roweru jak i zwyk∏ym spacerowiczem. Korzystam
ze wszystkich udogodnieƒ jakie zafundowano

mnie i mojej rodzinie w postaci ulicy i Êcie˝ki rowerowej.
Jednak coraz cz´Êciej zastanawiam si´ nad
sensem budowania Êcie˝ek rowerowych. Codziennie jestem Êwiadkiem ca∏kowitej bezmyÊlnoÊci i ignorancji niestety wi´kszoÊci pseudo rowerzystów, wobec innych u˝ytkowników zarówno ulicy jak i Êcie˝ki rowerowej.
RowerzyÊci uwa˝ajà (nie s∏usznie, kodeks drogowy jasno to okreÊla), ˝e ulica i chodniki sà ich
w∏asnoÊcià. Poprzebierani w kolorowe stroje jak
papugi ci pseudo sportowcy p´dzà chodnikami
i Êrodkiem ulicy nie jednokrotnie po 2–3 obok

Co wolno rowerzyÊcie
Zgadzam si´ z Panem
w zupe∏noÊci. Sama jestem
kierowcà, rowerzystkà, pieszà, biegaczkà. Widz´ niepoprawne, a czasami kompletnie nieodpowiedzialne
zachowania rowerzystów. I tutaj wtràcenie – nie
tylko rowerzystów, bo i kierowcy, i piesi, i biegacze
majà sporo na sumieniu i mo˝na wiele o tym napisaç. Ale tutaj chcia∏abym przybli˝yç nieco przepisy dotyczàce rowerzystów. Ka˝dy z nas powinien
znaç przepisy, które go obowiàzujà, a rowerzystów obowiàzuje Kodeks Drogowy (odnoÊnie do
poruszania si´) oraz Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. (odnoÊnie do warunków technicznych rowerów i ich wyposa˝enia).
Zacznijmy od wyposa˝enia roweru. Rower powinien byç wyposa˝ony z przodu w co najmniej
jedno Êwiat∏o (bia∏e lub ˝ó∏te), z ty∏u w minimum
jedno odblaskowe czerwone (inne ni˝ trójkàt)
oraz jedno pozycyjne czerwone. Wielu z nas nie
ma takich dwóch Êwiate∏ z ty∏u. Sprawdêmy
wi´c, czy jesteÊmy prawid∏owo oznakowani. Dodatkowo ka˝dy rower musi mieç minimum jeden
sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygna∏
ostrzegawczy. Chcàcych dowiedzieç si´ wi´cej
zach´cam do przeczytania art. 56 tego rozporzàdzenia. Opisano tam dok∏adnie oznakowanie roweru i wózka rowerowego. W Polsce nie ma
obowiàzku jazdy rowerem w kasku, nie musimy
równie˝ jeêdziç w kamizelce odblaskowej.
JeÊli ju˝ nasz rower ma wszystkie niezb´dne
elementy, mo˝emy rozpoczàç jazd´. I tutaj, tak
jak kierowcy samochodów, musimy stosowaç
przepisy Kodeksu drogowego.
1. Âcie˝ka rowerowa. Mamy obowiàzek nià jechaç, gdy jest wyznaczona w kierunku, w którym chcemy jechaç. Za jazd´ ulicà lub chodnikiem, gdy obok biegnie Êcie˝ka, mo˝emy
otrzymaç – zgodnie z taryfikatorem mandatów dla rowerzystów – mandat 50 z∏.
REKL AMA

2. Gdy wyznaczona jest droga dla pieszych i rowerów, równie˝ mamy obowiàzek takà drogà
jechaç. Musimy jednak uwa˝aç i ust´powaç
miejsca pieszym.
3. Jazda po chodniku. Zgodnie z art. 26 Kodeksu
drogowego jest zabroniona, ale sà trzy wyjàtki od tej regu∏y: mo˝emy jechaç chodnikiem,
gdy jedziemy z dzieckiem do lat 10, gdy jest
bardzo z∏a pogoda albo gdy spe∏nione sà jednoczeÊnie trzy warunki – chodnik ma minimum 2 m, nie ma drogi dla rowerów i na ulicy dozwolona jest pr´dkoÊç ponad 50 km/h.
4. Jazda rowerzystów parami. Jest mo˝liwa, gdy
nie przeszkadza to innym u˝ytkownikom drogi. Co to oznacza, ˝e rower nie przeszkadza
innym u˝ytkownikom drogi – tego ustawodawca nie zdefiniowa∏. Mo˝na si´ tylko domyÊlaç, ˝e mo˝emy jechaç parami po drogach
ma∏o ucz´szczanych, gdzie ruch jest niewielki
i samochód bez hamowania mo˝e wyprzedziç
par´ rowerzystów. Ale musimy pami´taç, ˝e
taka jazda po ruchliwej ulicy albo po mieÊcie
mo˝e si´ skoƒczyç mandatem – policja mo˝e
to zakwalifikowaç jako wykroczenie.
5. Wyprzedzanie. Nowelizacja Kodeksu w 2011 r.
dopuÊci∏a wyprzedzanie z prawej strony stojàcych i wolno jadàcych samochodów. Tutaj te˝
obowiàzujà nas pewne ograniczenia – nie mo˝emy wyprzedzaç na skrzy˝owaniu, na przejÊciu dla pieszych, gdy samochód sygnalizuje
skr´t w prawo/lewo.
6. PrzejÊcie dla pieszych – popularnie zwane „zebrà”
– jest oznakowane bia∏ymi pasami i s∏u˝y pieszym
do przekraczania jezdni. Zgodnie z przepisami
Prawa o Ruchu Drogowym rowerzysta jest zobowiàzany zejÊç z roweru i przeprowadziç go po
przejÊciu dla pieszych, jeÊli chce je przekroczyç.
Czyli rowerzysta nie mo˝e przeje˝d˝aç rowerem
po pasach dla pieszych. Niezastosowanie si´ do
tego przepisu grozi mandatem 100 z∏ zgodnie
z taryfikatorem. Inaczej, gdy obok przejÊcia dla
pieszych jest wymalowany przejazd dla rowerów. W takim przypadku rowerzysta nie
musi zsiadaç z roweru.
7. Dzieci a rower. W zale˝noÊci od wieku
dziecka obowiàzujà
504-102-544
ró˝ne przepisy:

NOW Y DOM
• WA RSZ AWA WAW E R •

588.000 zł
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tel.

siebie. Niestety w podobny sposób zachowujà
si´ te˝ zwykli mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej, którzy
wybrali si´ na spacer „rowerowy”.
W takich sytuacjach ˝a∏uj´, ˝e nie ma obowiàzku posiadania karty rowerowej.
[...] Byç mo˝e, pomyÊlà Paƒstwo, ˝e jestem
nadgorliwy lub uczulony na rowerzystów, zapewniam, ˝e tak nie jest. Codziennie widz´ jak
egoizm i zadufanie w sobie biorà gór´ nad przestrzeganiem przepisów i zdrowym rozsàdkiem.
Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci Redakcji
- dziecko do lat 7. Takie dziecko mo˝emy
przewoziç na rowerze w foteliku albo
w przyczepce rowerowej, ciàgni´tej za rowerem. Rowerem z przyczepkà mo˝emy jechaç tylko po drodze rowerowej albo po ulicy. Niedozwolona jest jazda po chodniku.
- dziecko do lat 10. Gdy jedzie na rowerze, mo˝e to robiç TYLKO pod opiekà osoby doros∏ej.
Co ciekawe, takie dziecko traktowane jest jako
pieszy i mo˝e poruszaç si´ tylko po chodniku.
- dziecko powy˝ej 10 lat. Mo˝e samodzielnie
jeêdziç po drogach publicznych, ale musi
posiadaç kart´ rowerowà. Taka karta obowiàzuje do 18 roku ˝ycia. Po skoƒczeniu 18
lat nie jest potrzebny ˝aden dokument.
8. Telefon a rower. Rower zgodnie z artyku∏em 2.
Kodeksu Drogowego jest pojazdem (podobnie
jak samochód). Zgodnie z artyku∏em 45. kierujàcemu pojazdem zabrania si´ korzystania z telefonu (w domyÊle komórkowego, satelitarnego).
Z tych dwóch przepisów wynika, ˝e rowerzysta trzymajàcy przy uchu podczas jazdy telefon pope∏nia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzàcy samochód i rozmawiajàcy
przez komórk´. Za to wykroczenie (rozmawianie przez telefon podczas jazdy rowerem) grozi mandat w wysokoÊci 200 z∏.
9. Rower a alkohol. W myÊl aktualnie obowiàzujàcych przepisów rowerzysta, który zosta∏ zatrzymany przez policjanta podczas jazdy w stanie po spo˝yciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi), zostanie ukarany
mandatem w wysokoÊci od 300 do 500 z∏.
Z kolei pijani rowerzyÊci (powy˝ej 0,5 promila
alkoholu we krwi) zostanà ukarani mandatem
w wysokoÊci 500 z∏. JeÊli jednak rowerzysta
stwarza∏ zagro˝enie w ruchu drogowym, sprawa zostanie skierowana do sàdu, a ten mo˝e
wymierzyç kar´ grzywny od 20 z∏ do 5 tys. z∏,
zakaz prowadzenia pojazdów innych ni˝ mechaniczne od pó∏ roku do 3 lat, kar´ aresztu
na okres od 5 do 14 dni. Ale uwaga. Mo˝na
jednak legalnie prowadziç rower po alkoholu.
Wystarczy, ˝e b´dziemy iÊç pieszo, prowadzàc
obok siebie rower. Wynika to z faktu, ˝e osoba
prowadzàca obok siebie rower jest pieszym.
Jak wiadomo nie ma przepisu zabraniajàcego
poruszania si´ pieszemu w stanie nietrzeêwym.
Mam nadziej´, ˝e to krótkie omówienie przepisów przyda si´ Paƒstwu i zwi´kszy bezpieczeƒstwo wszystkich u˝ytkowników ruchu drogowego.
Anna Ksi´˝opolska
Nr 182 / Lipiec – Sierpieƒ 2016
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Santana
Butik

ZAPRASZAMY NA
LETNIE WYPRZEDAŻE!
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ul. Jana Pawła II 15 o
Z myślą o naszych klientkach
podczas wakacji zmieniamy godziny otwarcia:
pon.-pt. – 12.00-20.00, sob. – 11.00-15.00
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Warszawa przyjazna seniorom
W Warszawie w 2015 roku mieszka∏o 1 744
351 osób, wÊród nich 464 364 osoby by∏y
w wieku 60+, co stanowi∏o 26,6% mieszkaƒców. Co czwarta osoba mieszkajàca w stolicy by∏a w wieku senioralnym. Najwi´cej osób po
szeÊçdziesiàtce mieszka∏o w ÂródmieÊciu –
32,2%, potem na Mokotowie – 31% mieszkaƒców, 30% ogó∏u mieszkaƒców Bielan i ˚oliborza
te˝ stanowià seniorzy. WÊród 18 dzielnic Warszawy nasza Weso∏a plasuje si´ na 15 miejscu.
U nas seniorzy stanowià 19,5% ogó∏u mieszkaƒców. Jest nas 4770 osób w wieku 60+. Warto
te˝ zauwa˝yç, ˝e w Weso∏ej, podobnie jak i w innych dzielnicach, seniorów przybywa. W porównaniu z rokiem 2013 liczba seniorów wzros∏a
w Weso∏ej o 500 osób. SpoÊród wszystkich dzielnic Warszawy, bez uwzgl´dniania ogólnej liczby
mieszkaƒców, w Weso∏ej mieszka najmniej seniorów. We wszystkich dzielnicach wÊród seniorów wi´cej jest kobiet ni˝ m´˝czyzn – kobiety
stanowià 63%, a m´˝czyêni jedynie 37%. W Weso∏ej, podobnie jak na Bia∏o∏´ce, wÊród osób
w wieku senioralnym jest 56% kobiet i 44%
m´˝czyzn. Podaj´ Paƒstwu te liczby, bo dzi´ki
nim uÊwiadamiamy sobie, jak wa˝nà i du˝à grup´ spo∏ecznà stanowià warszawscy seniorzy. Popatrzmy jeszcze na udzia∏ procentowy grup wiekowych w populacji osób 60+. 28% ogólnej
liczby seniorów warszawskich, to „najm∏odsi”
seniorzy, czyli 60–64-letni, tych najstarszych, powy˝ej 85 lat, jest ju˝ tylko 10%.
W zwiàzku z powi´kszajàcà si´ liczbà seniorów utworzono w Warszawie szereg programów
i dzia∏aƒ ukierunkowanych na t´ grup´ spo∏ecznà. Seniorzy w Warszawie korzystajà z ró˝nych

przywilejów. Dla osób po 65 roku ˝ycia jest bilet
seniora, który rocznie kosztuje 50 z∏otych. Nie
wszystkie miasta majà taki bilet, np. nie ma go
Kraków. Po 70 roku ˝ycia przejazdy Êrodkami komunikacji miejskiej sà darmowe. Co roku seniorzy mogà bezp∏atnie zaszczepiç si´ przeciwko
grypie. W placówkach publicznych i domach kultury seniorzy mogà bezp∏atnie korzystaç z internetu. Dla seniorów sà organizowane bezp∏atne
kursy komputerowe.
Warto zajrzeç na stron´ internetowà
www.kulturalna.warszawa.pl. Tu mo˝na znaleêç
ofert´ z wydarzeniami kulturalnymi adresowanymi do seniorów. Organizowane by∏y i sà spacery
i spotkania varsavianistyczne. Na sta∏e w warszawski kalendarz wpisa∏y si´ takie imprezy jak
Seniorada, Senioralia, Jarmark KreatywnoÊci
w Ogrodzie Saskim, UTW WyÊcigi Konne, Piknik
w Parku Szcz´Êliwickim. 25 czerwca pokazano
potencja∏ polskich seniorów na barwnej i weso∏ej paradzie, organizowanej przez Fundacj´ Zaczyn, pt. „Dojrzali Wspaniali”. Parada przesz∏a
ulicami Warszawy od placu Konstytucji, Pi´knà,
Alejami Ujazdowskimi przez plac Na Rozdro˝u
do Centrum Sztuki Wspó∏czesnej, gdzie zakoƒczy∏a si´ Piknikiem Pokoleƒ. Przed nami, w tym
roku, jest jeszcze kilka imprez, które sà zaplanowane specjalnie dla seniorów. 19 wrzeÊnia
w ogrodach przy Âwi´tojerskiej 12 A b´dzie mia∏o miejsce zakoƒczenie Warszawskiego Festiwalu „Lato Seniora”, 10 wrzeÊnia w Parku Sowiƒskiego na Woli odb´dzie si´ impreza „Warszawa
Moja M∏odoÊç”. To wydarzenie organizuje Fundacja Miejsce Kreatywne i b´dà si´ na nie sk∏adaç 3 warsztaty: „Smaki Mojej M∏odoÊci” – to

Kajakowy sp∏yw, Republika Zjednoczonych
Ptaków i rejs jak u Piwowskiego
Za nami ju˝ pierwszy KOD Kajak. 22 maja
przep∏yn´liÊmy 14 km Wkrà i Narwià do portu
przy pla˝y Twierdzy Modlin, a potem zwiedzanie Twierdzy. P∏yn´liÊmy trzypokoleniowo – byli
dziadkowie, rodzice i sporo dzieci oraz radosny
czworonóg. Dopiero si´ poznaliÊmy, a nawet
cz´Êç osób widzieliÊmy po raz pierwszy w ˝yciu,
a jednak p∏yn´liÊmy razem, wspólnie, wszyscy
uÊmiechni´ci i w naturalny sposób mili dla siebie. To jest atmosfera, którà znamy z marszów
i pikiet, pe∏na radoÊci, szacunku i ˝yczliwoÊci,
dajàca poczucie wspólnoty. ˚yczliwej i otwartej
wspólnoty, co jest dzisiaj tak szczególnie cenne.
Z 30 na 31 maja pe∏niliÊmy kolejny dy˝ur
przy liczniku naprzeciwko wejÊcia do KPRM.
Cz∏onkowie KOD codziennie o 13.00 zmieniajà
w nim cyfry, odmierzajàc dni, które mijajà od
nieopublikowania wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 09.03 2016. KOD Wawer tym razem prezentowa∏ wartoÊci, które wed∏ug nas sà
fundamentalne dla KOD. Przede wszystkim to
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tolerancja, wolnoÊç i szacunek. Na tablicy wartoÊci znalaz∏y si´ tak˝e: demokracja, sprawiedliwoÊç, uczciwoÊç, solidarnoÊç, praworzàdnoÊç,
˝yczliwoÊç, równoÊç, braterstwo i pluralizm.
4 czerwca wzi´liÊmy zorganizowany udzia∏
w marszu KOD – „WolnoÊç dla wszystkich,
wszyscy dla wolnoÊci”. SzliÊmy pod naszym
wielkim banerem z charakterystycznym niebieskim opornikiem i w rytmie w∏asnej orkiestry
marszowej. Dzi´ki temu byliÊmy jeszcze lepiej
widoczni i s∏yszalni.
Ruszy∏ proces sk∏adania deklaracji cz∏onkowskich do struktur regionalnych KOD. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod naszym adresem e-mailowym. W Grupie KOD
Warszawa Wawer koordynatorzy organizujà
dy˝ury w celu ich odbierania.
Odby∏a si´ kolejna cz´Êç warsztatów dla dzieci „W krainie Konstytucji” – „Prawo” oraz próbne
warsztaty z nast´pnej cz´Êci „Prezydent”. W krainie ptaków mamy ju˝ rzàd, trybuna∏ konstytucyj-

warsztaty kulinarne, „Dêwi´ki Mojej M∏odoÊci”
– warsztaty muzyczne i „Obrazy Mojej M∏odoÊci”
– warsztaty plastyczne.
Od 26 wrzeÊnia do 2 paêdziernika odb´dzie
si´ w ró˝nych miejscach Warszawy Warszawski
Tydzieƒ Seniora. 2 paêdziernika w Ogrodzie Saskim w godzinach 11–16 b´dzie Jarmark KreatywnoÊci 2016 i obchody Mi´dzynarodowego
Dnia Osób Starszych. Wiele si´ dzieje, Warszawa proponuje seniorom bogatà ofert´. Podaj´
jà Paƒstwu, bo warto si´ zainteresowaç i z niej
korzystaç.
Warszawska Rada Seniorów og∏osi∏a kolejny
raz konkurs na „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Do
30 sierpnia mo˝na zg∏aszaç miejsca, które zdaniem Paƒstwa sà specjalnie przychylne seniorom. Miejsce wybrane uzyska certyfikat po spe∏nieniu wszystkich wymagaƒ konkursowych.
Szczegó∏y dotyczàce tego konkursu mo˝na uzyskaç w Biurze Pomocy i Projektów Spo∏ecznych,
ul. Nieca∏a 2, albo odszukaç na stronie internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl.
Nasza Dzielnicowa Rada Seniorów nie ma
jeszcze swojej siedziby, ale mamy nadziej´, ˝e to
si´ zmieni i tam b´dziemy mogli Paƒstwu s∏u˝yç
informacjami dotyczàcymi spraw senioralnych.
Dzia∏amy od stycznia. OpracowaliÊmy ankiet´
„Portret Seniorów Dzielnicy Weso∏a”. Wynika
z niej, ˝e sporo jest do zrobienia. Mamy nadziej´, ˝e uda si´ doprowadziç do powstania Domu
Dziennego Pobytu dla seniorów. Jest ju˝ lokalizacja, jest projekt, a gdy b´dziemy wiedzieli wi´cej, to poinformujemy.
Bo˝ena Borys
Przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów

ny, sà pos∏owie, wi´zienie (nie ma lekko), jest
i prezydent, który bardzo du˝o podró˝uje, wiecznie jest czymÊ zaj´ty i czasem w Republice Zjednoczonych Ptaków nie ma komu podjàç wa˝nych
decyzji. Co tu zrobiç? Jakie obowiàzki powinien
mieç prezydent lub kto powinien reprezentowaç
interesy ptaków z d´bu w kontaktach z goÊçmi
z zagranicy, np. z bocianami, kto powinien rozmawiaç z Klonowcami, G∏ogowcami czy Kasztanowcami? Dzieci poradzi∏y sobie z rozwiàzaniem tych problemów, a nawet przeprowadzi∏y
kampani´ wyborczà i wybra∏y prezydenta. Dowiedzia∏y si´ tak˝e, czym naprawd´ powinien
zajmowaç si´ prezydent w Polsce.
W lipcu przed nami kolejne wodniackie wydarzenie – wiÊlany rejs statkiem. To nie b´dzie
zwyk∏y rejs, ale rejs w stylu filmu „Rejs”. Kto
zostanie KO-wcem? Czy zobaczymy drog´ na
Ostro∏´k´? Sami mo˝ecie si´ przekonaç – zapraszamy do nas, do Grupy KOD Warszawa
Wawer. Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.
grupa.wawer@gmail.com.
Nie zawsze musi byç akcja, potrzebna jest
tak˝e integracja. KOD ∏àczy, nie dzieli.
Opracowa∏ Tadeusz Korablin
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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.

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom
˝yczymy wiele radoÊci. A Wy, Drogie Maleƒstwa,
witajcie wÊród nas i roÊnijcie zdrowo!

Wit Krasowicz
Eryk Szlachcic
Urodzi∏ si´ 10 kwietnia 2016 r.

Dzieƒ Sàsiada to dopiero poczàtek
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Zakoƒczy∏y si´ obchody siódmej edycji Warszawskiego Dnia Sàsiada.
W sumie Êwi´towa∏o ponad 60 sàsiedztw z Warszawy i najbli˝szych
okolic. W tym roku najwi´cej sàsiedzkich inicjatyw zorganizowali sàsiedzi
ze ÂródmieÊcia, Mokotowa, Pragi-Po∏udnie i Ochoty. OczywiÊcie, wa˝niejsza od iloÊci jest jakoÊç sàsiedzkiej
integracji, a przede wszystkim pozytywne efekty, które z niej p∏ynà.

Co dalej?
Dzieƒ Sàsiada to okazja, aby mieszkaƒcy
bloku czy osiedla mogli si´ spotkaç i poznaç
w ˝yczliwej atmosferze. Takie wydarzenie buduje mi´dzysàsiedzkie relacje i sprawia, ˝e jesteÊmy bardziej otwarci na osoby mieszkajàce
w okolicy, a tak˝e bardziej interesujemy si´
sprawami swojego sàsiedztwa. Sàsiedzkie spotkanie czy kameralny piknik to cz´sto tak˝e
okazja, aby porozmawiaç o wa˝nych kwestiach
takich jak planowany remont budynku, zagospodarowanie osiedlowego skweru czy rozwiàzanie problemu parkingu. W trakcie inicjatyw sàsiedzkich rodzà si´ tak˝e pomys∏y na to,
co jeszcze mo˝na zrobiç wspólnie w swojej
okolicy, aby by∏a ona ∏adniejsza, bardziej przy-

jazna czy funkcjonalna dla swoich u˝ytkowników. Mo˝e warto pomyÊleç o postawieniu
przed budynkiem nowej ∏awki? Mo˝e sàsiedzi
chcieliby za∏o˝yç ogródek warzywny na kawa∏ku podwórka? A mo˝e chcieliby si´ cz´Êciej
spotykaç, organizowaç wspólne wycieczki? To
wszystko jest mo˝liwe do zrealizowania...
dzi´ki inicjatywie lokalnej!

Mieszkaƒcy wychodzà z inicjatywà
Inicjatywa lokalna to forma wspó∏pracy jednostek urz´du miasta z mieszkaƒcami, która ma na
celu wspólnà realizacj´ zadania publicznego na
rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. To mieszkaƒcy wychodzà z inicjatywà i zg∏aszajà swój pomys∏ do

WARTO ZOBACZYå:

¸azienki Królewskie zapraszajà od 2 do 31 lipca 2016 r. na Festiwal
Strefa Ciszy, jedno z najbardziej wyczekiwanych letnich wydarzeƒ muzycznych w stolicy, który corocznie gromadzi kilkadziesiàt tysi´cy goÊci.
Koncerty, które odb´dà si´ w lipcowe weekendy, sà poÊwi´cone paƒstwom europejskim.
■ 2 i 3 lipca wystàpià muzycy z Polski. Zagra wtedy m.in. awangardowa formacja
Janusz Prusinowski Kompania.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

■

9 i 10 lipca us∏yszymy zespo∏y z Niemiec. Graç b´dzie Sonic Art Saxophone
Quartet.
16 i 17 lipca wybrzmi muzyka z Francji.
Wystàpi wtedy zespó∏ Avenue.

urz´du. Wspólna realizacja z urz´dem
miasta oznacza, ˝e ka˝da ze stron daje
coÊ od siebie. W przypadku mieszkaƒców
mo˝e byç to praca spo∏eczna sàsiadów na
rzecz realizowanej inicjatywy czy te˝
wk∏ad rzeczowy, np. narz´dzia, których
mogà u˝yczyç. Natomiast w przypadku
miasta – zakup us∏ug czy produktów niezb´dnych do realizacji danego pomys∏u.
Dzi´ki inicjatywie lokalnej w Warszawie
powsta∏y ju˝ sàsiedzkie ogródki, pchle
targi, pikniki, wycieczki czy spotkania sàsiedzkie. To Êwietna okazja, aby kontynuowaç i rozwijaç sàsiedzkà integracj´ zapoczàtkowanà na Dniu Sàsiada!

JeÊli chcesz dowiedzieç si´ wi´cej na temat
inicjatywy lokalnej lub masz ju˝ pomys∏ na
dzia∏anie w swojej okolicy, zach´camy do
udzia∏u w Inkubatorze Inicjatywy Lokalnej.
Mo˝esz skonsultowaç swój pomys∏, dowiedzieç si´, jak napisaç wniosek, a tak˝e uzyskaç wsparcie w ca∏ym procesie wspó∏pracy
z urz´dem. Kontakt: agatak@cal.org.pl, tel.
601947474, www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Agata Konarzewska / CAL
Inkubator Inicjatywy Lokalnej realizowany
jest w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”
wspó∏finansowanego ze Êrodków m. st. Warszawy.

■

Festiwal Strefa Ciszy

Urodzi∏ si´ 15 kwietnia 2016 r.
o godz. 16.57. Waga 3280 g.

23 i 24 lipca poÊwi´cone sà Hiszpanii,
a zagra Corazon Flamenco.

Ostatni weekend miesiàca, 30 i 31 lipca,
b´dzie mia∏ charakter mi´dzynarodowy.
Na wszystkie koncerty
wst´p jest wolny, mo˝na
ich s∏uchaç na le˝akach
lub bezpoÊrednio na trawie, a odbywajà si´ w cichych, malowniczych zakàtkach ogrodów.
Maria Surawska
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Wakacje w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
W lipcu zapraszamy wszystkich mi∏oÊników kina z Weso∏ej na bezp∏atne seanse filmowe w plenerze. W repertuarze filmy, które trzeba zobaczyç. Szeroki
przekrój tematyczny sprawia, ˝e z pewnoÊcià ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie!
Cykl seansów rozpocznie si´ ju˝ 1 lipca o godz. 21.30 filmem pt. „Za jakie grzechy, dobry Bo˝e”. Kolejne filmy w ka˝dy lipcowy i sierpniowy piàtek. Harmonogram wyÊwietlania seansów przedstawia si´ nast´pujàco:
■ 8 lipca, godz. 21.30 – Pan i Pani Smith
■ 15 lipca, godz. 21.30 – Faceci od kuchni
■ 22 lipca, godz. 21.30 – Ksià˝´
■ 29 lipca, godz. 21.30 – Genera∏ Nil
■ 5 sierpnia, godz. 21.00 – Nieobliczalni
■ 12 sierpnia, godz. 21.00 – Regu∏a milczenia
■ 19 sierpnia, godz. 21.00 – Uprowadzona
■ 26 sierpnia, godz. 21.00 – Furia
Wszystkie filmy b´dà wyÊwietlane na terenie przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej
(ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31). Na miejscu b´dzie mo˝na kupiç coÊ do zjedzenia i do picia. W razie opadów deszczu seans zostanie odwo∏any.
PrzygotowaliÊmy równie˝ specjalny program zaj´ç sezonowych adresowanych do dzieci w wieku 6–12 lat w ramach „Lata w mieÊcie”. W ka˝dy
lipcowy wtorek i czwartek w OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego

w godz. 10.00–12.00 odb´dà si´ zaj´cia artystyczne z ró˝nych dziedzin
plastycznych. Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy pod nr. tel.
22 773 55 99. Natomiast w ka˝dy sierpniowy wtorek i czwartek zapraszamy do Filii OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna przy ul. Jana Paw∏a II 25,
gdzie równie˝ w godz. 10–12.00 b´dà odbywa∏y si´ zaj´cia artystyczne.
Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy pod nr. tel. 22 427 37 74.
Szczegó∏owy program dost´pny jest na naszej stronie internetowej.
9 lipca zapraszamy rodziny do udzia∏u w bezp∏atnym wakacyjnym projekcie „Warszawa, Ty i ja”, stanowiàcym cykl wycieczek
i warsztatów o tematyce historycznej. W tym roku motywem przewodnim programu b´dzie odkrycie pochodzenia nazw samych
dzielnic oraz ich ulic, a ca∏y cykl nosi nazw´: „Warszawa, Ty i ja.
Pocztówka z przesz∏oÊci”. Rejestracji na wycieczki i warsztaty mo˝na dokonaç na stronie: www.wtij.duch.edu.pl od 15 czerwca. Dodatkowe informacje osoby ch´tne mogà uzyskaç tak˝e telefonicznie, pod numerem: 692 981 439. Projekt jest realizowany przez
Fundacj´ Dzieci´cy Uniwersytet Ciekawej Historii.
W sierpniu zapraszamy równie˝ do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” na dwa wydarzenia, których organizatorem jest Fundacja Miejsce Kreatywne. Pierwsze z nich odb´dzie si´ 6 sierpnia w godz. 10.00–12.00.
AKTYWNE MIASTO RODZINNE – „Drugie ˝ycie przedmiotów” to zaj´cia, podczas których uczestnicy nauczà si´ tworzyç coÊ z niczego. Poznajà
kreatywne rozwiàzania na wykonanie domowych przedmiotów, takich jak pó∏eczki, doniczki czy pojemniki na ró˝noÊci itp.
z niepotrzebnych ju˝ lub zu˝ytych rzeczy, które mo˝na znaleêç
w ka˝dym domu. Poprzez wspólnà zabaw´ zdob´dà wiedz´
o ochronie Êrodowiska i recyclingu. Animatorzy poka˝à te˝, jakie cuda mo˝na wyczarowaç, u˝ywajàc szyde∏ka i w∏óczki.
Warsztaty b´dà uczy∏y kreatywnego rozwiàzywania problemów i elastycznego podejÊcia do ró˝nych sytuacji. Poka˝à, jak
wa˝ne jest wychodzenie poza standardy myÊlenia.
Natomiast 13 sierpnia w godz. 10.00–12.00 zapraszamy na
kolejny warsztat – „Kreatywna lodówka”. Podczas zaj´ç uczestnicy poznajà kolorowà rodzink´ fitosk∏adników. Warsztat ∏àczy ze
sobà teori´ z zabawami ruchowymi. Zabawa odbywa si´ na specjalnej macie edukacyjnej w formie talerza. Uczestnicy otrzymajà
kolorowe, plastikowe warzywa i owoce oraz koszulki, w czterech
kolorach. Zadaniem uczestników b´dzie odpowiednie u∏o˝enie
owoców i warzyw na talerzu oraz zaj´cie miejsca na macie edukacyjnej zgodnie z kolorem koszulki. Na talerzu b´dà musia∏y zgadzaç si´ proporcje odpowiednich sk∏adników. Do udzia∏u w tej
wspania∏ej zabawie edukacyjnej zapraszamy ca∏e rodziny.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e pracujemy nad nowà ofertà zaj´ç na sezon 2016/2017. Znajdà si´ w niej propozycje zaj´ç dla
dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych, seniorów, a tak˝e dla ca∏ych rodzin.
Zapraszamy do zapoznania si´ z ofertà ju˝ od 15 sierpnia.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych o wydarzeniach
organizowanych przez OÊrodek szukajcie na stronie

www.domkulturywesola.net
oraz fanpage’u w portalu Facebook:

www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie
wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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Wybierz si´ na weekend do Brazylii,
nie wyje˝d˝ajàc z Warszawy :-)
Kochani, chowajcie bikini i kàpielówki,
bo w lipcu b´dzie grubo!

dyspozycji okaza∏e surda, ob∏e timbale/djembe, metaliczne caixe, donoÊne repiniques, frymuÊne chocalha i filuterne agoga.
Przez osiem godzin, pod okiem Mikiego
Wieleckiego (a oko to widzi wszystko) i jego ritmoblocowych pomagaczy, b´dziecie
si´ uczyç rytmów i brejków, by 22 lipca
zaprezentowaç je na wielkiej imprezie na
placu Defilad!
Miki Wielecki

Po raz kolejny zapraszamy Was na otwarte warsztaty sambowe. Tym razem poçwiczymy rytmy samba reggae, axé, afrosamb´ i inne cuda, co brzmià jak zakl´cia, ale uwierzcie nam – na b´bnach brzmià jeszcze lepiej.
Nie musicie mieç ani doÊwiadczenia, ani
instrumentu. Taki luksus. Damy Wam do

Kàcik bibliofila
Owieczki dobre,
owieczki z∏e

O Mikim Wieleckim mo˝na by powiedzieç, ˝e to
cz∏owiek orkiestra, ale to zbyt oczywiste, wi´c
nie powiemy. Ale prowadzi orkiestr´, i to jakà!
Miki jest liderem grupy Ritmodelia, a tak˝e mestre najwi´kszej otwartej szko∏y samby w Polsce
– Ritmo Bloco. Niech nie zmyli Was jego m∏odzieƒczy wyglàd! Miki z niejednego pieca chleb
jad∏ i na niejednym b´bnie b´bni∏. Gry na etnicznych instrumentach perkusyjnych uczy∏ si´ m.in.
w Rio de Janeiro, na Kubie, w Andaluzji i w Danii. Wspó∏pracowa∏ z wieloma artystami, m.in.

Êlana jest jako krymina∏ filozoficzny i rzeczywiÊcie oprócz wàtku kryminalnego
znajdziemy w niej po prostu odkrywanie
prawdy o ludziach.
Polecam!

Joanna Cannon
Znakomity debiut literacki brytyjskiej pisarki Joanny Cannon
nawiàzuje klimatem do
„SprawiedliwoÊci
owiec” autorstwa Leonie Swann. W drugiej pozycji owce szuka∏y mordercy swojego pasterza, w tej proponowanej Paƒstwu
aktualnie dwie dziewczynki szukajà zaginionej kobiety z ich ulicy. Ksià˝ka okre-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Cannon J. – Owieczki dobre, owieczki
z∏e
2. Gerritsen T. – Czarna loteria
3. Raabe M. – Pu∏apka
4. Rettinger D.W. – Wiara i tron: Âwi´ty
Wojciech i poczàtki Polski
5. King S. – Koniec warty
6. Grochola K. – Przeznaczeni

z Masalà Sound System, Pablopavo, Natalià Natu Przybysz i Agà Zaryan. Tym razem mo˝e popracowaç z Wami.

GDZIE: w sali prób na Marymoncie, ul. Popie∏uszki 19/21
KIEDY: 16 i 17 lipca w godz. 11.00–15.00
ZA ILE: 100 z∏ (zaliczka 50 z∏)
Dodatkowo b´dzie mo˝na kupiç super
wypasione koszulki sambareggae’owe za
jedyne 20 z∏!
Po wi´cej informacji, no i ˝eby si´ zapisaç,
piszcie na kontakt@ritmobloco.com.
Ritmo Bloco

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i przyjaciele
2. Steffensmeier A. – Krowa Matylda
szuka skarbu
3. Maleszka A. – Porwanie
4. Griffiths A. – 39-pi´trowy domek na
drzewie

Literatura popularnonaukowa:
1. Kaufman R. K. – Autyzm: prze∏om
w podejÊciu
2. Reszka P. – ChciwoÊç: jak nas
oszukujà wielkie firmy
3. Praca zbiorowa – Udar: poradnik dla
pacjentów i ich bliskich
Iza Zych

„Dobre ˝ycie ca∏e ˝ycie” – wsparcie dla seniorów
Biuro Porad Obywatelskich w ramach Rzàdowego Programu na rzecz AktywnoÊci Spo∏ecznej
Osób Starszych na lata 2014–2020 realizuje
obecnie projekt pt. „Dobre ˝ycie ca∏e ˝ycie”.
W ramach projektu seniorzy uzyskajà zró˝nicowane wsparcie uzale˝nione od ich sytuacji,
potrzeb, stopnia samodzielnoÊci i posiadanych
zasobów. Osoby starsze zmagajàce si´ z zad∏u˝eniami otrzymajà dodatkowà pomoc, ∏àcznie ze
sporzàdzeniem wniosków o og∏oszenie upad∏oÊci konsumenckiej (doradcy Biura Porad Obywatelskich posiadajà certyfikaty trenerów edukacji
finansowej Microfinance Centre).
Projekt „Dobre ˝ycie ca∏e ˝ycie” to tak˝e spotkania pod nazwà „Warszawskie Posiady”. W przyjaznej atmosferze, przy fili˝ance kawy lub herbaty
i ciasteczkach, b´dziemy dzieliç si´ wiedzà na wa˝www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ne tematy, rozmawiaç o problemach i wymieniaç
si´ doÊwiadczeniami w zakresie radzenia sobie
z pokonywaniem sytuacji problemowych.
Dodatkowo oferujemy seniorom mo˝liwoÊç
przepisywania na komputerze odr´cznych pism
oraz, w wyjàtkowych sytuacjach, us∏ug´ asysty
w urz´dzie.
Szczegó∏owe informacje na temat mo˝liwoÊci
skorzystania z porad, Internetu czy ze spotkaƒ
edukacyjnych mo˝na uzyskaç w siedzibie BPO
przy ul. Ga∏czyƒskiego 3, telefonicznie pod numerem: (22) 828-12-95 lub drogà elektronicznà
poprzez e-mail: bpowarszawa@gmail.com.
Biuro Porad Obywatelskich kieruje swojà ofert´ do seniorów, mieszkaƒców Warszawy i województwa mazowieckiego, doÊwiadczajàcych ˝yciowych problemów, w tym przede wszystkim do

osób zad∏u˝onych. Naszym celem jest poprawa
jakoÊci ˝ycia seniorów i ich aktywizacja. Planujàc
dzia∏ania projektowe, staraliÊmy si´, aby by∏y one
adekwatne do potrzeb seniorów oraz aby
uwzgl´dnia∏y ró˝ne ograniczenia zwiàzane z wiekiem, stopniem samodzielnoÊci, niepe∏nosprawnoÊcià i rodzajem problemów. Âwiadczone przez
nas porady sà bezp∏atne, bezstronne i poufne,
Êwiadczone przez przeszkolonych doradców.
Serdecznie zapraszamy.
Biuro Porad Obywatelskich
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Z BI B L I O T E K I P U B L I C Z N E J. . .
Weso∏a i jej historia
– spotkanie varsavianistyczne
W ramach projektu „Warszawa te˝ jest seniorkà” 23 czerwca odby∏o si´ kolejne spotkanie tego cyklu. Tematem spotkania by∏a Weso∏a. O historii naszej dzielnicy opowiedzia∏ Pawe∏ ¸oÊ.

udzia∏ w ciekawej dyskusji. Po raz kolejny przekonaliÊmy si´, ˝e dzieci sà màdre i niezwykle
oczytane. Po spotkaniu dzieci mog∏y porozmawiaç z bardzo mi∏ymi autorkami, a póêniej by∏
oczywiÊcie czas na autografy.
Ksià˝ka „Ile prawdy w powiedzonkach o zwierzàtkach?” jest dost´pna w naszych zbiorach. Zach´camy do jej przeczytania!

Speleologia, czyli co si´ kryje
we wn´trzu gór?

Dla tych, którzy si´ urodzili w Weso∏ej, by∏o to
po prostu uporzàdkowanie informacji o miejscu,
w którym mieszkajà i którego historia wzrasta
razem z nimi. Skarbnicà wiedzy o Weso∏ej jest
p. Andrzej Klimm, który by∏ obecny na spotkaniu
i uzupe∏nia∏ opowieÊç naszego prelegenta. To
osoba, która niewàtpliwie posiada ogromnà
wiedz´ na temat Weso∏ej – naszego miejsca na
Ziemi. Na zakoƒczenie spotkania ka˝dy móg∏ podzieliç si´ swoimi wspomnieniami. Dzi´kujemy!
Do wszystkich obecnych i by∏ych mieszkaƒców oraz mi∏oÊników Weso∏ej zwracamy si´
z proÊbà o dzielenie si´ fotografiami dawnej Weso∏ej. Prosimy o przesy∏anie ich na adres biblioteki: wesola@e-bp.pl. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zeskanowania zdj´ç, jeÊli przyniosà je Paƒstwo do naszej placówki.

W poniedzia∏ek 13 czerwca w Bistro Zakàtek
odby∏ si´ rodzinny pokaz NadwiÊlaƒskiego Uniwersytetu Dzieci´cego poÊwi´cony tajemniczemu Êwiatu jaskiƒ. Spotkanie poprowadzi∏a speleolog, a mówiàc to prostszym j´zykiem, groto∏az Katarzyna Biernacka. Pani Kasia
opowiedzia∏a wszystkim zebranym dzieciom
o tym, jak wyglàda Êwiat jaskiƒ. Âwiat, który
wcale nie jest ciemny i ponury, tylko potrafi zachwyciç wieloma niespotykanymi barwami.
W Êwiecie jaskiƒ wyst´pujà przepi´kne i niesamowite twory natury – stalaktyty i stalagmity.
Jaskinie to tak˝e miejsce, w którym mo˝emy
spotkaç ró˝ne istoty ˝ywe, np.: nietoperze, ryby,
które nie majà oczu, i wiele gatunków pajàków.
W trakcie spotkania dowiedzieliÊmy si´, jak powstajà jaskinie i dlaczego naukowcy je badajà.

Spotkanie autorskie
GoÊçmi spotkania, które odby∏o si´ 14 czerwca w naszej Bibliotece, by∏y autorki ksià˝ki dla
dzieci pt. „Ile prawdy w powiedzonkach o zwierzàtkach?” Ma∏gorzata Po∏eç-Rozbicka i Agnieszka Pilichowska. Autorki spotka∏y si´ z uczniami
klas: drugiej i trzeciej ze SP nr 174 oraz klasy

Poza tym mieliÊmy okazj´ poznaç sprz´t, który
stanowi wyposa˝enie ka˝dego groto∏aza wyruszajàcego na wypraw´ w g∏àb jaskini. Z ciekawostek, którymi podzieli∏a si´ z nami pani Kasia,
na uwag´ zas∏ugujà dwie: po pierwsze najwi´ksza jaskinia znajdujàca si´ na terenie Azji jest tak
du˝a, ˝e mog∏aby byç miejscem parkowania dla
40 samolotów typu Boeing 747. Najg∏´bsza zaÊ
jaskinia ma 2200 m w g∏àb ziemi, co odpowiada
wysokoÊci ok. 10 budynków takich jak dobrze
nam znany Pa∏ac Kultury i Nauki. Ka˝dy uczestnik wyprawy móg∏ ubraç si´ w strój groto∏aza,
nauczyç si´ wiàzaç specjalny ósemkowy w´ze∏,
a tak˝e dotknàç pluszowego nietoperza.

Dzieƒ Sàsiada w Zielonej
drugiej SP nr 172. W trakcie spotkania autorki
zapozna∏y dzieci ze swojà ksià˝kà, wyjaÊni∏y, dlaczego i w jaki sposób si´ komunikujemy, czy j´zyk, jakiego u˝ywamy, jest nam potrzebny,
i przede wszystkim wyjaÊni∏y znaczenie trudnego s∏owa „frazeologizm”. Uczniowie wzi´li
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Coroczna impreza z okazji Dnia Sàsiada ju˝ za
nami. W niedziel´ 12 czerwca Stowarzyszenie
Nasza Weso∏a, przy naszym skromnym udziale,
zorganizowa∏o naprawd´ fajnà, rodzinnà imprez´. By∏y gry i zabawy, zaj´cia plastyczne i wiele
ró˝nych atrakcji, w tym wyst´p iluzjonisty. Oprócz
tych rozrywek by∏o mnóstwo pysznoÊci do zje-

dzenia. Dzi´ki zaanga˝owaniu paƒ i panów ze
Stowarzyszenia impreza wypad∏a wspaniale.
Dzi´kujemy za zaproszenie do wspó∏organizacji!

Ankiety
Przez pó∏tora miesiàca we wszystkich naszych
placówkach by∏a przeprowadzana ankieta na temat pracy Biblioteki. Wszystkim osobom, które
wzi´∏y udzia∏ w ankiecie i podzieli∏y si´ z nami
swoimi spostrze˝eniami, uwagami i proÊbami,
pragniemy bardzo serdecznie podzi´kowaç.
Wp∏yn´∏o 141 ankiet, zdecydowana wi´kszoÊç
ankietowanych jest zadowolona z funkcjonowania bibliotek w dzielnicy. Nikt z ankietowanych
nie oceni∏ negatywnie pracy bibliotekarzy pracujàcych w naszej placówce. Zdecydowana wi´kszoÊç uwa˝a, ˝e sà kompetentni, pomocni
i uprzejmi. Dla co drugiego ankietowanego bibliotekarze sà cierpliwi i komunikatywni. Jest to
sygna∏ dla nas, by popracowaç nad tymi aspektami naszej pracy. 88% badanych uwa˝a, ˝e
oferta zbiorów jest wystarczajàca, jednak˝e pozostali sà zdania, ˝e kupujemy za ma∏o nowych
ksià˝ek czy filmów, niektórzy zaproponowali zakup konkretnych tytu∏ów. Godziny pracy odpowiadajà 89% ankietowanych. Pozostali sugerowali zmian´ godzin i dni pracy (10%). Kilka osób
chcia∏oby, ˝eby biblioteka by∏a czynna w godzinach wczeÊniejszych, inni ˝eby by∏a d∏u˝ej
otwarta. Kilka osób zaproponowa∏o, by biblioteka by∏a czynna w sobot´. By∏y te˝ propozycje zaproszenia autorów ksià˝ek na spotkanie z czytelnikami. Naszym czytelnikom marzà si´ wi´ksze
lokale biblioteczne, lepiej funkcjonujàca strona
internetowa. Dzi´kujemy za Paƒstwa propozycje
i zapewniamy, ˝e wszystkie b´dà wzi´te pod
uwag´ przy podejmowaniu decyzji o zakupach
czy zmianach organizacyjnych. Jeszcze raz bardzo dzi´kujemy za wype∏nienie ankiet.
Przy okazji informujemy, ˝e w ksi´gozbiorze
Biblioteki G∏ównej znajdujà si´ ksià˝ki angloj´zyczne (ok. 90 tytu∏ów), zach´camy zainteresowanych do zapoznania si´ z nimi.
Zapraszamy do bie˝àcego kontaktu z nami
przy okazji odwiedzin, na forum www czy te˝
drogà mailowà.
W lipcu i sierpniu godziny pracy Filii nr 3
w Woli Grzybowskiej zostanà zmienione.
Placówka b´dzie czynna: poniedzia∏ek godz.
11–18, wtorek godz. 10–16, czwartek godz.
11–18, piàtek godz. 10–16. We Êrod´ filia ta
nie b´dzie czynna.
Za utrudnienia przepraszamy!
Biblioteka w Weso∏ej
Nr 182 / Lipiec – Sierpieƒ 2016
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Kàcik seniora
UTW finiszuje
10 czerwca odby∏o si´
walne zebranie cz∏onków
UTW Weso∏a. Spotkanie,
jak zwykle, poprowadzi∏a
niezastàpiona Janina Jagielska. Serdecznie podzi´kowaliÊmy ust´pujàcym:
wiceprezes Teresie Polowczyk oraz sekretarzowi Józefowi Jagielskiemu.
Pierwszy raz przyznano tytu∏ honorowego
cz∏onka UTW dla szczególnie zas∏u˝onych studentów: Edwardowi K∏osowi, Iwonie Zió∏kowskiej-Passini i Danucie Mirosz. Prezes El˝bieta
Dani∏owicz przedstawi∏a sprawozdanie za rok
2015. Ust´pujàcemu Zarzàdowi udzielono absolutorium. W sk∏ad nowego weszli: El˝bieta
Dani∏owicz, Maria Surawska, Zofia Czy˝kowska,
Ewa Fiedorowicz, Andrzej Koziorowski, Hanna
Kisiel, Barbara Kozakiewicz, Jolanta Chmurzyƒska. W sk∏ad Komisji Rewizyjnej wesz∏y: Weronika ¸uksza, Gra˝yna Weber, Maria K∏os. PodkreÊlono równie˝ ogromne zaanga˝owanie sekretarki Jolanty Gilewskiej, wykraczajàce poza jej
codziennà prac´ na rzecz UTW.
Nast´pnego dnia w OÊrodku Kultury przy ul.
Starzyƒskiego odby∏o si´ uroczyste zakoƒczenie
roku akademickiego 2015/2016. Burmistrz
Edward K∏os specjalnymi dyplomami i ciep∏ym
s∏owem po˝egna∏ Teres´ Polowczyk i Józefa Jagielskiego. Podzi´kowa∏ Iwonie Zió∏kowskiej-Passini za wyk∏ady „Moje cuda Êwiata” oraz
Danusi Mirosz za lekcje historii i spacery po
Warszawie. Maryla Surawska jeszcze raz podzi´kowa∏a studentkom malarkom, które przekaza∏y swoje obrazy Poradni dla Dzieci: Jolancie
Chmurzyƒskiej, Ewie Fiodorowicz oraz piszàcej
te s∏owa. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p naszego

skromnego uniwersyteckiego chóru, pod kierunkiem Aleksandry Enzelm, oraz uczniów Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej im. Wojciecha Kilara z Weso∏ej pod kierownictwem Ewy Sulikowskiej. Na
r´ce pani dyrektor Jolanta Chmurzyƒska przekaza∏a wykonany przez siebie przepi´kny obraz
przedstawiajàcy skrzypce i partytur´. Jak zwykle
gala zakoƒczy∏a si´ ma∏ym „co nieco”.

Szalony Teatrzyk
To ju˝ ósmy raz w Przedszkolu 261 w Weso∏ej rodzice zaprezentowali program artystyczny
dla swoich pociech z okazji Dnia Dziecka. Niezastàpiona pani re˝yser Agnieszka Ptak-Mo∏ek
przez wiele tygodni, poza godzinami pracy,
ogarnia∏a niesfornà gromadk´ aktorów. W czasie prób zachowania rodziców by∏y równe radoÊci przedszkolaków. Identyfikujàc si´ ze swoimi
bohaterami, odtwarzali zachowania ró˝nych ˝yjàtek, jak biedronka, ˝aba, mucha, mysz, kot,
Êlimak, osa itd. Zawsze cieszymy si´ z obecnoÊci
tatusiów, którzy ch´tnie biorà udzia∏ w przedstawieniu. Rodzice sami przygotowujà swoje
oryginalne stroje, wykorzystujàc rozmaite domowe przedmioty. Po cz´Êci artystycznej odby∏
si´ „pyszny piknik” g∏ównie ze zdrowà ˝ywnoÊcià i loteria fantowa.
Ma∏gorzata Riedel, dyrektor przedszkola,
stwierdzi∏a, ˝e co roku frekwencja jest coraz
wi´ksza. Rodzice ch´tnie anga˝ujà si´ w ró˝ne
prace zwiàzane z funkcjonowaniem tej placówki.
No có˝, tylko dyrektor, który potrafi wspó∏pracowaç ze swojà „za∏ogà”, mo˝e osiàgaç takie spektakularne sukcesy.

Seniorzy majà talent
14 czerwca w budynku OSP w centrum Weso∏ej odby∏ si´ fina∏ V edycji konkursu „Seniorzy
majà talent”. IloÊç goÊci z oÊmiu dzielnic Warszawy przesz∏a najÊmielsze oczekiwania organizatorów. Pracownice OPS-ów ubrane w ma∏e czarne

i per∏y z uÊmiechem uwija∏y si´ pomi´dzy seniorami. Cz´stowa∏y kawà, herbatà, ciasteczkami,
a w porze obiadowej ˝urkiem. Dyrektor weso∏owskiego oÊrodka Alicja Pasztor godnie reprezentowa∏a naszà dzielnic´, opiekujàc si´ zaproszonymi goÊçmi.
Seniorzy rywalizowali w 5 kategoriach:
I. Plastyka: malarstwo, r´kodzie∏o i inne techniki – zwyci´˝y∏a Halina Bodo z Rembertowa,
drugie miejsce zaj´∏a Jolanta Chmurzyƒska
z pracowni Surreal ze Starej Mi∏osny,
II. Fotografia i grafika – wygra∏a Ewa LeÊniak
z Wawra,
III. Taniec i zaj´cia ruchowe – wygra∏y „Tancerki z Zielonej” (Weso∏a),
IV. Teatr – zwyci´˝y∏a grupa teatralno-wokalna
„ArtyÊci ze Âwi´tojerskiej” ze ÂródmieÊcia,
V. Literatura – wygra∏a Jadwiga Zawadzka
z Bielan.
Zdj´cia z imprezy mo˝na obejrzeç na Facebooku OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej oraz na stronie
internetowej www.opswesola.waw.pl.
Na zakoƒczenie wystàpi∏ Teatr Muzyczny „Niebieskie Migda∏y” dzia∏ajàcy przy weso∏owskim
OÊrodku Kultury. Zespó∏ rozbuja∏ ca∏à widowni´,
Êpiewajàc m.in. nowe utwory specjalnie dla nich
napisane przez poetk´ Justyn´ Holm i kompozytora Jaros∏awa Dobrzyƒskiego. Kilka dni póêniej
zespó∏ obchodzi∏ 5-lecie swojego istnienia.
W uroczystoÊci, która odby∏a si´ w OÊrodku Kultury przy Starzyƒskiego, udzia∏ wzi´li m.in. burmistrz Edward K∏os, zast´pca burmistrza Marian
Mahor oraz twórcy wy˝ej wspomnianych piosenek, które znalaz∏y si´ na p∏ycie nagranej przez
Niebieskie Migda∏y specjalnie na ten jubileusz.
By∏ tort, by∏o „Sto lat”, by∏o mi∏o, a po koncercie
rozdawanie p∏yt i autografów.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

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

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. S∏owackiego 33

Tel. 602-174-916
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Bezpieczeƒstwo cz∏owieka w miejscu pracy

Okres urlopowy czas zaczàç! (cz. 2)
W poprzedniej cz´Êci rozpocz´liÊmy temat
urlopów wypoczynkowych.
W tym wydaniu wyjaÊnimy Paƒstwu, co dzieje
si´ w sytuacji, w której przyk∏adowo pracownik
rozpoczyna urlop i ju˝ pierwszego dnia dopada
go wysoka temperatura, a lekarz zaleca pozostanie w domu, oszcz´dny tryb ˝ycia oraz przyjmowanie lekarstw. Jaki to urlop z chorobà? ˚aden.
Dlatego te˝ w kodeksie pracy ustawodawca przewidzia∏ taki stan jako okolicznoÊç, w której pracodawca jest zobowiàzany przesunàç urlop pracownika na inny termin. W sytuacji, w której pracownik zachorowa∏ w trakcie trwajàcego ju˝

urlopu, cz´Êci urlopu niewykorzystanej ze wzgl´du na chorob´ pracodawca jest zobowiàzany
udzieliç równie˝ w póêniejszym terminie.
Niezb´dne jest oczywiÊcie zwolnienie lekarskie, które jest niejako potwierdzeniem s∏abego
stanu zdrowia pracownika.
Podobnà okolicznoÊç przesuni´cia urlopu na
inny termin stanowi odbywanie çwiczeƒ wojskowych bàdê urlop macierzyƒski, poÊwiadczone
stosownym dokumentem.
Czy pracodawca mo˝e odwo∏aç pracownika
z urlopu? Zgodnie z naszym kodeksem pracy pracodawca mo˝e odwo∏aç pracownika z urlopu tyl-

Liczy si´ wyÊcig, niewa˝ne medale
Czym zajmujà si´ fundacje? Bardzo wiele osób
ma doÊç mgliste o tym poj´cie. Cz´sto z uwagi
na nag∏aÊniane w mediach afery kojarzà im si´
nie najlepiej. Podczas gdy faktycznie praca w organizacji pozarzàdowej lub dla takiej organizacji

mi zmienia si´ Êwiat. ¸y˝eczkà, nie chochlà.
I w ciàgu roku zdarzy si´ kilka takich dni, kiedy
uda si´ coÊ sfinalizowaç, zebraç pozytywne opinie, zostaç zauwa˝onym. I wtedy od razu wiadomo, ˝e by∏o warto.

jest sumà wyrzeczeƒ, poÊwi´ceƒ i czasu wykradzionego z mocno zapchanego ju˝ kalendarza.
Wi´kszoÊç stowarzyszeƒ lub fundacji to grupy
ludzi po∏àczonych ideà robienia czegoÊ wa˝nego
lub czegoÊ, za co nikt inny nie chcia∏ si´ wziàç.
Nie sà to organizacje obracajàce zawrotnymi sumami. A jako ˝e idee wymagajà finansowania,
niejednokrotnie dok∏ada si´ do nich z w∏asnej
kieszeni. Nie oglàdajàc si´ na to, ma∏ymi kroka-

Fundacja CyberEtyka zosta∏a zauwa˝ona
w konkursie S3ktor dla najlepszych warszawskich
inicjatyw minionego roku, których realizatorami
by∏y organizacje pozarzàdowe. W kategorii Edukacja zostaliÊmy nominowani za nasze nieodp∏atne zaj´cia edukacyjne dla dzieci z bezpieczeƒstwa w cyberprzestrzeni. PrzyjemnoÊç ogromna,
ale du˝o wi´kszà radoÊç sprawi∏o nam znalezienie si´ wÊród innych ludzi, którym przyÊwieca ten

ko wówczas, gdy jego obecnoÊci w zak∏adzie
pracy wymagajà okolicznoÊci nieprzewidziane
w chwili rozpoczynania urlopu. WÊród takich sytuacji mo˝na wymieniç przyk∏adowo awari´, po˝ar czy chorob´ pracownika zast´pujàcego.
Wa˝ne! Obowiàzkiem pracodawcy jest pokrycie kosztów, które pracownik poniós∏ bezpoÊrednio w zwiàzku z odwo∏aniem go z urlopu.
W imieniu cz∏onków oraz przyjació∏ Fundacji –
˝yczymy Paƒstwu udanego urlopowania!
Urszula Milewska-Marzyƒska
Fundacja
Partnerstwo dla Pracy
biuro@pdp.waw.pl
www.pdp.waw.pl

sam cel. Zmiana otaczajàcej nas rzeczywistoÊci.
Kiedy na gali wr´czenia nagród mo˝na zobaczyç,
jak du˝o jest nas, bezinteresownych aktywistów,
chce si´ robiç wi´cej i lepiej. Niezwyk∏ym optymizmem napawa fakt, ˝e a˝ tylu ludzi troszczy si´
o to, w jakim Êwiecie b´dziemy ˝yç w nadchodzàcych latach. Kiedy dzieƒ po dniu Êcigamy si´
sami ze sobà, by wyprzedziç kalendarz, nagrodà
jest uÊmiech tych, dla których uda∏o si´ coÊ zrobiç. Nie dostaliÊmy nagrody na gali S3ktora. DostaliÊmy jà nast´pnego dnia, kiedy promujàc nasze nowe inicjatywy na najbli˝sze miesiàce na
pikniku szkolnym w Weso∏ej, mieliÊmy szans´ porozmawiaç z wieloma zainteresowanymi naszà
dzia∏alnoÊcià rodzicami, zebraç wyrazy wsparcia
od pedagogów, popatrzeç na biegajàce dooko∏a
naszego stoiska uÊmiechni´te dzieci. Nie trzeba
nic wi´cej jako motywacji do dalszej pracy.
Takie oto sà dwa oblicza pracy w fundacji.
W blasku reflektorów raz do roku oraz z ulotkami
w r´ku w dzieƒ, a oczami wlepionymi w ekran monitora w nocy. Pomimo tego, ˝e przy okazji fina∏ów
konkursów wszyscy przedstawiciele organizacji pozarzàdowych doskonale wyglàdajà, to bez wàtpienia do twarzy bardziej im z zakasanymi r´kawami.
Obiecujemy zatem ju˝ niebawem, po wakacjach donosiç o kolejnych naszych pomys∏ach
i nieustannie informowaç Paƒstwa o bie˝àcych
zagro˝eniach czajàcych si´ w sieci oraz znajdowaç na nie recepty.
Aleksander Zawada
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Okiem coacha

KILKA RAD, JAK NIE
ZEPSUå SOBIE URLOPU
Wakacje marzà nam si´ jako wspania∏y czas wolnoÊci i korzystania z przyjemnoÊci. Jednak ˝ycie pokazuje, ˝e oczekiwania nie zawsze si´ spe∏niajà, a z cieszeniem si´ chwilà ró˝nie bywa... Pracoholicy dzwonià ukradkiem do biura, niezbyt dobrane pary odkrywajà, ˝e majà za ma∏o tematów do rozmowy, a komputerowi
maniacy, zamiast podziwiaç widoki, wpatrujà si´ w ekran tabletu...
Czasem trudno nam jest odnaleêç si´ w miejscu, które wybraliÊmy bez dok∏adnego rozeznania, lub te˝ towarzystwo innych osób
daje si´ nam we znaki.
Mo˝e wi´c warto do∏o˝yç troch´ staraƒ i naprawd´ dobrze wypoczàç? W tym celu...
1. Znajdê w∏aÊciwe miejsce
JeÊli potrzebujesz adrenaliny, nie wybieraj si´ do hotelu rodzinnego ani tam, gdzie
jedynà rozrywkà sà knajpki, promenada,
pla˝a. JeÊli szukasz spokoju, poszukaj malowniczych miejsc ukrytych przed Êwiatem!

2. Zaplanuj aktywnoÊç
Nie lubisz le˝eç plackiem na pla˝y?
A mo˝e w ogóle na wakacjach troch´ si´
nudzisz? Rozwiàzaniem oka˝e si´ wyjazd
po∏àczony z jakimÊ rodzajem aktywnoÊci,
np. obóz tenisowy, j´zykowy, wczasy w siodle, kurs jogi, warsztaty rozwoju osobistego itp. Mo˝esz tak˝e wybraç si´ na wczasy
objazdowe, np. „Zamki nad Loarà”, „Na
szlaku Draculi”... Na pewno nie zabraknie
ci wra˝eƒ.

3. Zachowaj swojà przestrzeƒ
JeÊli wyje˝d˝asz z osobami, z którymi
ró˝nicie si´ stylem wypoczynku (np.
z przyjació∏mi, rodzinà), zapewnij sobie
swojà przestrzeƒ i niezb´dnà niezale˝noÊç.
Przed wyjazdem omówcie kwestie, które
pozwolà wam zorientowaç si´, czy macie
szanse na bezstresowy wyjazd, ustalcie zasady i kompromisy.

4. Zostaw codziennoÊç
Zapomnij na moment o kredycie hipotecznym, z∏oÊliwym szefie lub nadwadze.
Zauwa˝aj za to wszystko, co ci´ otacza,
i ciesz si´ tym. Staƒ si´ bacznym obserwatorem i Êwiadomie zwracaj uwag´ na
wszystkie szczegó∏y otaczajàcego ci´ Êwiata. Tak jakbyÊ mia∏ potem je opisaç. Spacerujesz nadmorskà pla˝à? Zamiast pogrà˝aç
si´ w myÊlach, wróç do „tu i teraz”. Poczuj
dotyk piasku, ch∏ód wody obmywajàcej
twoje stopy, ostre kraw´dzie muszelek.
Us∏ysz szum wiatru i wody, poczuj ich zapach. Zobacz, jaki kolor ma niebo i czy sà
na nim ob∏oki, zarejestruj sylwetki przelatujàcych ptaków.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Poczuj pi´kno tej chwili. Umiej´tnoÊç
cieszenia si´ nià jest w tobie.

5. Miej dobre nastawienie
Znalaz∏eÊ si´ w nowym, nieznanym miejscu, wÊród obcych osób? To nowa, niezapisana jeszcze karta twojego ˝ycia, a byç mo˝e wkrótce do∏àczy do zbioru najlepszych
wspomnieƒ. Aby tak si´ sta∏o, musisz „z∏o˝yç zamówienie”: chc´, aby te wakacje by∏y
przyjemne, oczekuj´, ˝e b´d´ si´ wspaniale
bawiç. W ten sposób uruchamiasz swój
podÊwiadomy, kreatywny umys∏ i nastawiasz go na realizacj´ planu: „jestem szcz´Êliwy, czuj´ si´ wspaniale”.
Twoja pozytywna energia zaczyna dzia∏aç, tak jakbyÊ nastawi∏ kompas na w∏aÊciwy kierunek, przyciàgajàc to, czego potrzebujesz.
Kiedy myÊlisz sobie „jak ja tu wytrzymam
ca∏y tydzieƒ?”, twoja podÊwiadomoÊç nastawia si´ nie na dobrà zabaw´, ale na przetrwanie, a to ju˝ nie zapowiada fajnego
urlopu, prawda?

6. Zrób rozsàdny plan
Ju˝ na poczàtku pobytu zaplanuj, co
chcia∏byÊ zwiedziç, obejrzeç, jakie atrakcje sà do twojej dyspozycji. To bynajmniej
nie dlatego, ˝ebyÊ móg∏ byç ciàgle zaj´ty.
Cel jest inny. Màdre roz∏o˝enie zaj´ç i odpoczynku pozwoli ci uniknàç zm´czenia
lub nudy.

rzystaj z wycieczek, rozrywek, próbuj specja∏ów lokalnej kuchni, zanurz si´ w miejscowym kolorycie.

8. Nie traç kontroli
OtwartoÊç nie mo˝e zamieniç si´ w naiwnoÊç. Szczególnie jeÊli podró˝ujesz samotnie (ale nie tylko), umów si´ z kimÊ, do
kogo mo˝esz zadzwoniç w razie jakichÊ
nieprzewidzianych sytuacji, miej plan awaryjny itp.
W swoich poczynaniach nie zapominaj
o rozsàdku i podstawowych zasadach bezpieczeƒstwa, czyli:
■ stosuj zasad´ ograniczonego zaufania
w stosunku do nieznajomych (flirtuj
i sp´dzaj czas w sposób nie stwarzajàcy
dla ciebie ˝adnego ryzyka),
■ nie zwiedzaj samotnie miejsc odludnych
i z jakichÊ wzgl´dów niebezpiecznych,
■ nie spaceruj samotnie póênà nocà,
■ nie korzystaj z autostopu i nie wsiadaj do
aut z obcymi,
■ w barach i na dyskotekach nie rozstawaj
si´ ze swojà szklankà, aby nikt nie mia∏
dost´pu do tego, co pijesz, nie przyjmuj
drinków ani innych napojów od nieznajomych,
■ dbaj o swoje dokumenty, pieniàdze, karty kredytowe, dane osobowe itp.,
■ jeÊli jesteÊ za granicà, przestrzegaj zasad
obyczajowych obowiàzujàcych w danym
kraju,
■ zapewnij sobie maksymalne bezpieczeƒstwo w miejscu, do którego si´ wybierasz,
■ ubezpiecz siebie i swój baga˝.

9. Bàdê asertywny
Czasem na wakacjach wpadamy w oko
komuÊ, kto desperacko poszukuje towarzystwa. Po sp´dzonym razem dniu ch´tnie za∏o˝ylibyÊmy czapk´ niewidk´.
Nie daj si´ wi´c namierzyç komuÊ, kto
postanowi∏ zabawiaç ci´ do upad∏ego opowiadaniem ci swojego barwnego ˝yciorysu
ze szczegó∏ami, tudzie˝ rewelacjami z ˝ycia
przyjació∏ i kuzynów.
Unikaj tak˝e „kaowców” z powo∏ania,
którzy ch´tnie zaplanujà ci calutki pobyt
wed∏ug w∏asnych upodobaƒ.
Nie pozwól si´ upolowaç wakacyjnemu
don˝uanowi, który nie reaguje na twój totalny brak zainteresowania jego osobà.
Wspania∏ych wakacji!

7. Zachowaj otwartoÊç
Joanna Godecka
JesteÊ tu, aby dobrze sp´dziç czas?
A wi´c korzystaj
màdrze z tego, co
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
oferuje ci miejsce
zarządzanie stresem
oraz otoczenie. NaJoanna Godecka
wiàzuj
kontakty
poczucie
własnej wartości
life coach,
z osobami, które
odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
wydajà ci si´ sym501 715 646 w godz. 10-20
patyczne, jeÊli masz
poprawa relacji
z kim, poflirtuj, ko-
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Certyfikat „Varsavianistycznej
szko∏y” dla SP nr 171
We wrzeÊniu 2015 roku nasza szko∏a wraz ze
117 innymi placówkami oÊwiatowymi w Warszawie przystàpi∏a do projektu „Varsavianistycznej
szko∏y”, który ma na celu:
• upowszechnianie wÊród uczniów wiedzy o Warszawie,
• promowanie aktywnoÊci twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
• podnoszenie efektywnoÊci i atrakcyjnoÊci pracy
dydaktycznej zwiàzanej z poznawaniem w∏asnego miasta,
• wspó∏prac´ ze Êrodowiskiem lokalnym i instytucjami dzia∏ajàcymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Przez ca∏y rok szkolny realizowaliÊmy za∏o˝enia
projektu. Nauczyciele w klasach 1-6 przeprowadzili
cykle zaj´ç na temat Warszawy – jej przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci, przybli˝ajàcych uczniom jej histori´,
obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, organizowaliÊmy wycieczki po Warszawie, konkursy o tematyce warszawskiej, spotkania z ciekawymi ludêmi
zwiàzanymi z Warszawà, zdobyliÊmy odznaki M∏odego Przyjaciela Warszawy oraz przeprowadziliÊmy wiele innych dzia∏aƒ na rzecz Êrodowiska lokalnego. Realizacja za∏o˝eƒ projektu umo˝liwi∏a nam zdobycie
certyfikatu „Varsavianistycznej szko∏y”, który jest przyznawany przez Zarzàd G∏ówny Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy. W tym roku certyfikaty uzyska∏o 71

Historia... Âwi´to Szko∏y i Piknik
13 maja w Zespole Szkó∏ nr 94 odby∏o si´ Âwi´to Szko∏y. Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas najwa˝niejsi GoÊcie – Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
– p. Edward K∏os, Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a – p. Krzysztof Kacprzak, Radni Dzielnicy,
Dyrektorzy Instytucji, Dyrektorzy Szkó∏, Rada Rodziców, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.
ChwaliliÊmy si´ osiàgni´ciami – w konkursach
dzielnicowych i ogólnopolskich. Rada Rodziców nagrodzi∏a Uczniów laureatów we wspólnie zorganizowanym konkursie na plakat promujàcy piknik szkolny.
Swojà interpretacj´ wiersza pt. „Mucha” zaprezentowa∏a laureatka II miejsca w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka – Zosia KwaÊniak, a umiej´tnoÊciami wokalno-lingwistycznymi pochwali∏a si´
wszechstronnie uzdolniona Klaudia Jankowska.
Podczas Âwi´ta Szko∏y Uczniowie klasy III Szko∏y
Podstawowej nr 172 przeprowadzili ciekawe doÊwiadczenia chemiczne. Na GoÊciach najwi´ksze
wra˝enie zrobi∏o umieszczenie jajka w szklanej butel-

ce o Êrednicy mniejszej ni˝ szerokoÊç jajka. To nie by∏y czary mary, ale prawa fizyki. Takie lekcje metodà
projektu prowadzi w swojej klasie p. Bo˝ena Sokó∏.
Historia – Êwiadek czasu, Êwiat∏o prawdy, ˝ycie
pami´ci, nauczycielka ˝ycia, zwiastunka przysz∏oÊci... – te s∏owa Cycerona by∏y myÊlà przewodnià
uroczystoÊci. Uczniowie w nowatorski sposób,
w formie pantomimy, zaprezentowali najwa˝niejsze
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placówek, w tym 27 szkó∏ podstawowych. W dniu
13.06.2016 r. podczas uroczystoÊci w Muzeum Niepodleg∏oÊci zast´pca dyrektora SP171 pani Beata
Bielska-Karwot i pani Ewa Kacprzak z ràk prezes TPW
pani Beaty Michalec odebra∏y dla szko∏y certyfikat.
Nasze uczennice Magdalena Olczak z kl. 3a i Zosia
Wrzosek z kl. 2c godnie reprezentowa∏y szko∏´, wykonujàc piosenki o Warszawie.
Ewa Kacprzak
Szkolny koordynator varsavianistycznej szko∏y

fakty z historii Polski. Ruchem, Êwiat∏em i muzykà
opowiedzieli dzieje naszego kraju, od czasów s∏owiaƒskich do XXI wieku. Elementy s∏owiaƒskie zaprezentowa∏y dziewczynki trenujàce pod okiem p.
Bo˝eny Borys gimnastyk´ artystycznà, a Uczniowie
szko∏y jak zwykle wykazali si´ znakomitymi umiej´tnoÊciami aktorskimi. Tak jak w naszej historii, by∏y
chwile niepokoju, wzruszenia i radoÊci.
11 czerwca na terenie naszej Szko∏y odby∏ si´ Piknik Szkolno-Rodzinny, kolejne przedsi´wzi´cie, tym razem organizowane we wspó∏pracy z Radà Rodziców...
Wraz z nami kilka niepowtarzalnych chwil sp´dzi∏ Pan
Edward K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, oraz Pan
Marian Mahor, Zast´pca Burmistrza Dzielnicy. Dzi´ki
wspólnemu wysi∏kowi Rady Rodziców, Pani Dyrektor
Katarzyny Paroƒ-Bry∏a, Pani Wicedyrektor Joanny Radomyskiej, wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników
obs∏ugi i administracji by∏a to impreza o niezwykle bogatym programie. Na szczególne uznanie zas∏uguje
zaanga˝owanie Pani Ewy Majewskiej, Pani Ewy Skweres oraz Pana Przemys∏awa Rusnarczyka.
Dzi´ki wsparciu firm: K&M Delikatesy, Piekarnia
Putka, Ziaja, Auto SPA Weso∏a, Sante, Sushi Weso∏a, Ekologicznytarg.pl, Cukiernia Ambrozja, Citysport, ArtEquipment, Krasnal, Cukiernia S´kacz, Cyberetyka, ALEanimacja Stara Mi∏osna, Ostropol,
UKS Feniks i Sport Adventure, FotoBomb, SportTeam, Digiart, Eden, mogliÊmy zapewniç wszystkim
niepowtarzalnà zabaw´, ukoronowanà nagrodami.
Odby∏y si´ biegi prze∏ajowe dla klas 1–6, sportowe
konkurencje rodzinne, rozgrywki tenisa ziemnego,
pi∏ki siatkowej (Absolwenci kontra Rodzice) i no˝nej.
Na pikniku swoje talenty zaprezentowa∏y Uczennice trenujàce gimnastyk´ sportowà oraz Uczniowie
trenujàcy judo i karate. By∏y te˝ pokazy taneczne
i muzyczne – obecnych Uczniów i Absolwentów
Nie zabrak∏o malowania twarzy, tworzenia bi˝uterii, dmuchanej zje˝d˝alni, pokazów pierwszej pomocy. Mo˝na by∏o skosztowaç pysznych ciast, zjeÊç
kie∏baski z grilla lub chleb ze smalcem upieczony
i zrobiony przez Panià Dyrektor.
Wspólny wysi∏ek Rodziców i Pracowników Szko∏y w∏o˝ony w organizacj´ i przeprowadzenie imprezy zosta∏ nagrodzony s∏owami uznania ze strony
przyby∏ych GoÊci i dobrym humorem wszystkich
uczestników Pikniku.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94
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Oferujemy do sprzeda˝y (nowe i u˝ywane):
● Komputery, notebooki, serwery, tablety.
● Monitory, drukarki, skanery, urządzenia LAN/WIFI.
● Akcesoria komputerowe, tusze, tonery.
● Kasy ﬁskalne i drukarki ﬁskalne, ksero.
Usługi informatyczne:
● Kompleksowa obsługa ﬁrm, klientów indywidualnych.
ul. Wspólna 39A,
● Instalacja i konﬁguracja oprogramowania.
Warszawa-Wesoła
Serwis komputerowy:
● Naprawa, modernizacja PC, notebooków.
Czynne:
● Usuwanie wirusów, awarii, problemów IT.
pon.-pt. 9:00-19:00
● Odzyskiwanie i archiwizacja danych.
sob. 10:00-15:00
● Reinstalacja i aktualizacja oprogramowania.
tel. 502-923-453
● Naprawa i instalacja sieci LAN/WIFI.
22-292-37-53 ● Stałe umowy serwisowe, dojazd do klienta.

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

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

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

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

e-mail: przedszkolekubus@op.pl

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
Przedszkole realizuje projekt unijny, w ramach którego przyjmujemy dzieci
do przedszkola za darmo wg kryteriów: dzieci niechodzàce jeszcze do przedszkola,
dzieci z rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy, autyzmem i deficytami
psychologiczno-pedagogicznymi. Rodzice wnoszà tylko op∏at´ za wy˝ywienie.
˚∏óbek realizuje projekt rzàdowy „Maluch 2015” w którym dzieci otrzymujà
dofinansowanie w kwocie 244 z∏ miesi´cznie.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Czerwiec w SP 174
Dnia 18 czerwca 2016 r. po raz kolejny
„otworzyliÊmy serca” dla naszego ucznia W∏adka, na pomoc i ochron´ zdrowia. Zorganizowany zosta∏ Piknik Rodzinny po∏àczony z akcjà
charytatywnà. Taka forma aktywnoÊci wpisana
jest w rozwój naszej szko∏y w ramach projektu
SAS (Szko∏a Aktywna
w Spo∏ecznoÊci). To dzi´ki wspó∏pracy ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci uda∏o si´
nam zorganizowaç akcj´.
Nasi rodzice sà wspaniali.
Z wielkim zaanga˝owaniem wspó∏organizowali
Piknik, proponowali ró˝ne formy aktywnoÊci
i wsparcia. Akcja charytatywna odby∏a si´ pod patronatem Fundacji Dzieciom „Zdà˝yç z pomocà”. Finansowe wsparcie
dla akcji okaza∏ proboszcz Parafii Wojskowej
pw. Êw. Jana Paw∏a II Warszawa-Weso∏a, Plac
Wojska Polskiego, przekazujàc pieniàdze zebrane podczas dwóch mszy Êwi´tych. W akcj´ zaanga˝owa∏a si´ równie˝ sàsiadujàca z nami
1 Warszawska Brygada Pancerna i Klub KoÊciuszkowca. Jak zawsze mogliÊmy liczyç na
pomoc w organizacji. ˚o∏nierze przygotowali
REKL AMA

równie˝ pokaz sprz´tu wojskowego,
strzelnic´ i inne atrakcje. W ramach
Pikniku odby∏o si´ przedstawienie
zrealizowane z rodzicami uczniów oddzia∏u
przedszkolnego pt. „Ksi´˝niczka na ziarnku
grochu”. Na scenie plenerowej wyst´powali
uczniowie naszej szko∏y oraz zaproszeni goÊcie,

prezentujàc swoje uzdolnienia. Odby∏ si´ pokaz
treningu judo (Judo Fight Club, rodzina Banasik), wspólna zumba (Fitness Art), Êpiewajàce
duety (rodzic z dzieckiem). Zorganizowana by∏a
aukcja przedmiotów i innych atrakcji. Poza tym
na wszystkich czeka∏o wiele innych przyjemnoÊci: grill, wata cukrowa, ciasta, chleb ze smalcem, kàcik plastyczny, kiermasz ksià˝ek, loteria
fantowa, lekcje gry w tenisa, przeja˝d˝ka kucykiem, zamek dmuchany, pokaz zwierzàt, szachy plenerowe,
tworzenie
bransoletek. Swój
punkt mia∏y równie˝
studentki Akademii
Pedagogiki Specjalnej z Ko∏a Naukowego
Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka „Progressus”.

Piknik przebieg∏ w mi∏ej, serdecznej atmosferze. Razem mo˝emy wi´cej! Wszystkim bardzo dzi´kujemy!
Dnia 16 czerwca 2016 roku goÊciliÊmy ˝o∏nierzy armii amerykaƒskiej, którzy stacjonujà
w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki, w ramach çwiczenia pod kryptonimem „Anakonda”. Uczniowie przywitali ˝o∏nierzy, po czym wzi´li udzia∏ w spotkaniu, na którym
mogli dowiedzieç si´ kilku ciekawostek zwiàzanych z mundurem, wyposa˝eniem i zadaniami
˝o∏nierzy. Mogli poznaç równie˝ fragmenty ich
prywatnego ˝ycia. GoÊcie prezentowali zdj´cia ze
swoich rodzinnych stron. Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç

zadawania pytaƒ, równie˝ w j´zyku angielskim.
Mog∏y pos∏uchaç, jak brzmi „American English”.
By∏a to wyjàtkowa okazja, aby uczniowie mogli
sprawdziç swoje umiej´tnoÊci j´zykowe. Mi∏a atmosfera spotkania udzieli∏a si´ wszystkim.
Dnia 11 czerwca 2016 r. odby∏ si´ szkolny
turniej korfballu w kategoriach klas 1–2, 3–4,
i mono korfball klas 5–6. Ten sport cieszy si´
w naszej szkole wielkà popularnoÊcià. Zawody
s´dziowa∏a pani Agnieszka Tarasiewicz a prowadzi∏a Jolanta Ilewicz. Zawodnicy otrzymali
dyplomy i upominki. Grali w sportowej weso∏ej
atmosferze z g∏oÊnym i energicznym dopingiem
rodziców i kolegów. Wszystkim gratulujemy!
Marzena Delak
zdj´cia z Pikniku: Karolina Kuchta Photography

WAKACJE W „BU¸HACZKU”
Zbli˝ajà si´ wakacje. Niepubliczne Przedszkole artystyczno-j´zykowe „Bu∏haczek” przygotowa∏o specjalnà ofert´. Dzieci wraz
z bu∏haczkowà lokomotywà b´dà zwiedzaç kontynenty. B´dzie
mo˝na poznaç tradycje i zwyczaje rdzennych mieszkaƒców, dania
charakterystyczne dla poszczególnych cz´Êci Êwiata. Nie zabraknie
tak˝e muzyki, taƒców oraz lokalnych legend, które przybli˝à dzieciom wybrane kraje. Zaj´cia plastyczne podsumujà zdobytà wiedz´.
Poznanie zabaw popularnych w innych krajach poka˝e, ˝e bez
wzgl´du na narodowoÊç czy kolor skóry dzieci na ca∏ym Êwiecie bawià si´ bardzo podobnie.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym
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Jak uczyç ciekawie i skutecznie?
Wspó∏praca Liceum Bu∏haka z wy˝szymi uczelniami

jest nauczana w naszej szkole w atrakcyjny dla
m∏odzie˝y sposób, poczàwszy od wykorzystania
apletów, a skoƒczywszy na trwajàcych nawet
przez kilka semestrów projektach, jak „E-laboratorium matematyczne” czy „Moje finanse”.

Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gimnazjaliÊci i licealiÊci mogà przeprowadzaç bardzo interesujàce doÊwiadczenia, których
wykonanie nie jest mo˝liwe
w szkole. W Êwiat nauki sà
wprowadzani przez nowatorskie programy dydaktyczne, np. zaj´cia przeprowadzane nowoczesnà metodà
zwanà IBSE (Inquiry Based
Science Education), pozwalajàcà na efektywne poznawanie zjawisk i zale˝noÊci
przyrodniczych dzi´ki wykorzystaniu rozumowania i dowodzenia naukowego. Metoda IBSE ukierunkowana
jest m.in. na pobudzenie naturalnej ciekawoÊci
ucznia przez zadawanie pytaƒ, wspó∏prac´
w grupie i krytyczne analizowanie uzyskanych
wyników. Uczestnicy zaj´ç w ciekawy i twórczy
sposób nabywajà wiedz´ z wielu przedmiotów
i uczà si´ wiàzaç jà z naturalnymi, ˝yciowymi
doÊwiadczeniami. Uzupe∏nieniem przyrodniczego kierunku kszta∏cenia sà lekcje prowadzone w Narodowym Centrum Badaƒ Jàdrowych
w Âwierku, Muzeum Geologicznym PAN czy
Centrum Nauki Kopernik. SpójnoÊç treÊci nauczania w programie gimnazjum i liceum owocuje dalszymi studiami na kierunkach przyrodniczych, które absolwenci Liceum Bu∏haka wybierajà bardzo ch´tnie.
Odpowiedzià na zainteresowania uczniów
i zapotrzebowanie na rynku pracy jest tak˝e
kszta∏cenie w kierunkach matematycznych, na
które k∏adziemy nacisk zarówno w gimnazjum,
jak i liceum. Dobre opanowanie przedmiotów Êcis∏ych daje bowiem mo˝liwoÊç podj´cia studiów
na wielu presti˝owych uczelniach. Matematyka,
postrzegana zazwyczaj jako przedmiot trudny,

W zakresie kszta∏cenia w kierunkach matematycznych stawiamy tak˝e na Êcis∏e kontakty
z wy˝szymi uczelniami. Liceum Bu∏haka uczestniczy w projekcie „Klasa akademicka SGH”. Jego
za∏o˝eniem jest wspó∏praca wspomnianej uczelni z wybranymi liceami w ca∏ej Polsce. Dzi´ki
projektowi uczniowie klasy pierwszej naszego liceum majà okazj´ poznaç specyfik´ kszta∏cenia
w szkole wy˝szej, jej ofert´ dydaktycznà, mogà
tak˝e uczestniczyç w zaj´ciach organizowanych
przez wyk∏adowców. To sprawi, ˝e ich wybór
dalszej drogi rozwoju b´dzie Êwiadomy i ÊciÊle
powiàzany z wymaganiami stawianymi przez t´
konkretnà uczelni´.
Sprawdzone przez nasze placówki metody
kszta∏cenia znajdà swoje zastosowanie w nowo
utworzonych klasach sprofilowanych, których
oferta skierowana jest do absolwentów Gimnazjum Bu∏haka, jak i innych, okolicznych gimnazjów. Stawiamy w nich na nowatorski sposób
kszta∏cenia w Êcis∏ej wspó∏pracy z wy˝szymi
uczelniami.
Jolanta Wiak

Non scholae sed vitae discimus – nie dla szko∏y, lecz dla ˝ycia uczymy si´ – mówi stara ∏aciƒska maksyma i zawiera si´ w niej g∏´boka màdroÊç. Nie zawsze jednak uczniowie majà przekonanie, ˝e szko∏a zbli˝a ich do ˝ycia i pomaga
w realizacji celów wià˝àcych si´ z planowanà
przysz∏oÊcià.
Jak mówià teoretycy zajmujàcy si´ planowaniem kariery zawodowej, dobrze jest jak najwczeÊniej wytyczyç Êcie˝k´ rozwoju i podà˝aç
nià ma∏ymi krokami, ale konsekwentnie. Szko∏a
powinna wspieraç ucznia w dà˝eniu do wytyczonego celu, pomagajàc mu w odpowiedzi na kilka wa˝nych pytaƒ, na przyk∏ad takich:
„Co jest mojà najwi´kszà pasjà, co sprawia,
˝e przy wykonywaniu jakichÊ czynnoÊci czas mija mi niepostrze˝enie?
W czym mog´ byç najlepszy? Do czego mam
talent, co przychodzi mi ∏atwo?
Czy planowany zawód przyniesie mi satysfakcj´
materialnà?” (P. Collins, „Od ma∏ego do lepszego”)

Jak pomóc uczniom w odpowiedzi na tak wa˝ne pytania i sprawiç, aby nie by∏a to tylko nudna
teoria wyk∏adana w szkolnej ∏awce?
Warto pokusiç si´ o bli˝sze ukazanie Êwiata
nauki, który jest dost´pny percepcji m∏odego
cz∏owieka i rozbudza jego ciekawoÊç.
Wa˝nym ogniwem tych dzia∏aƒ jest wspó∏praca Gimnazjum i Liceum Bu∏haka z wy˝szymi
uczelniami. Od wielu lat nasze szko∏y realizujà
szereg projektów, którym patronujà placówki
naukowe i badawcze. Wspó∏praca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego
stwarza m∏odzie˝y mo˝liwoÊç uczestniczenia
w bardzo atrakcyjnych zaj´ciach. Co wa˝ne,
zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych pozwala wzbudziç ciekawoÊç Êwiata nie
tylko w uczniach wykazujàcych szczególne predyspozycje do nauk Êcis∏ych. W laboratorium
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

OFERTA I SPO¸ECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTA¸CÑCEGO
IM. E. BU¸HAKA W WARSZAWIE-WESO¸EJ
Klasa medyczno-przyrodnicza:

Klasa ekonomiczno-prawna:

- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka,
angielski
- przedmioty dodatkowe:
• Zaj´cia z pierwszej pomocy, koƒczàce si´
uzyskaniem certyfikatu
• Cykl warsztatów z bioetyki
• Fakultety z fizyki z elementami medycyny
• Zaj´cia z native speakerem przybli˝ajàce
terminologi´ medycznà

- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, wiedza o spo∏eczeƒstwie, geografia, angielski
- przedmioty dodatkowe:
• Zarzàdzanie firmà (realizowane w oparciu
o symulacj´ komputerowà „JA TITAN”)
• Podstawy prawa
• Komunikacja interpersonalna
• Zaj´cia z erystyki

Szczegó∏y na temat szko∏y i oferty: www.szkolybulhaka.pl
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Piknik rodzinny 2015/2016
4 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej
nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie odby∏ si´ piknik rodzinny pod has∏em:
„W´drówki po paƒstwach”.
Dzieci wraz z rodzicami mog∏y wcieliç si´ w wielkich odkrywców, poznajàc ró˝ne kraje (Brazyli´,

Niemcy, Hiszpani´, Meksyk, Angli´, Grecj´, Portugali´, W∏ochy, Argentyn´, Francj´, USA, Szwecj´,
Polsk´) i ich zwyczaje. Na stoiskach atrakcji nie brakowa∏o! PoÊród nich znalaz∏ si´ m.in. kiermasz
z przedmiotami wykonanymi przez m∏odych wolontariuszy oraz miejsce, gdzie ka˝dy móg∏ nauczyç si´,

jak udzielaç pierwszej pomocy. Na dziedziƒcu odbywa∏y si´ pokazy muzyczno-wokalne, prezentowali
si´ tak˝e sportowcy i tancerze. Boiska zamieni∏y si´
w stref´ sportowà, gdzie mo˝na by∏o spróbowaç
swoich si∏ w szermierce, karate, judo, zawodach tenisa sto∏owego i pi∏ki no˝nej. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏o si´ miasteczko ruchu drogowego. Nie
zabrak∏o te˝ interesujàcych propozycji dla szachistów i osób lubiàcych graç na b´bnach. Ka˝dy, kto
mia∏ ochot´ coÊ zjeÊç, móg∏ zaspokoiç swój g∏ód
w strefie kulinarnej, gdzie mo˝na by∏o spróbowaç
pysznych wypieków naszych rodziców.
Wspólnie sp´dziliÊmy cztery godziny, bawiàc si´
wspaniale. Z niecierpliwoÊcià wyczekujemy nast´pnego pikniku!
Natalia Podlasek, Wiktoria Czapska,
Aleksandra Koz∏owska
uczennice klasy Vc
Julia Malec
uczennica klasy VId

Warsztaty teatralne w Bu∏haku
To bez wàtpienia najwa˝niejsze wydarzenie ca∏ego roku szkolnego, na które wszyscy uczniowie czekajà z niecierpliwoÊcià i do którego pilnie si´ przygotowujà nawet przez kilka miesi´cy. Tegoroczne
XXII Warsztaty Teatralne odby∏y si´ w po∏owie
czerwca, tu˝ po Zielonej Szkole, kiedy wi´kszoÊç
ocen jest ju˝ wystawiona, a uczniowie mogà skupiç
si´ na przygotowywanych przez siebie spektaklach.
Wiele miesi´cy wczeÊniej dzieci wraz ze swoimi wychowawcami szykowa∏y odpowiednie scenariusze,
a czasami pisa∏y je same. Póêniej przydzielano role,
organizowano próby, omawiano kostiumy i scenografi´. Na koniec klasy przygotowa∏y plakaty reklamujàce ich sztuki. Sposób ich wykonania jest tak˝e
oceniany przez s´dziów.

Tegoroczne zmagania teatralne odbywa∏y si´
w ciàgu dwóch dni – 15 i 16 czerwca. Na szkolnej
scenie mo˝na by∏o zobaczyç uczniowskie adaptacje
znanych baÊni i legend jak: „Królowa
Âniegu” czy „Legenda o Smoku Wawelskim”. Nie zabrak∏o tak˝e bohaterów dzieci´cej i m∏odzie˝owej literatury, m.in.: Pippi Poƒczoszanki, Tomka
Sawyera i Alicji w Krainie Czarów. Bardzo popularne w tym roku by∏y tak˝e
sztuki pisane samodzielnie przez
uczniów, jak oÊmieszajàca teleturnieje
„Klasoliada” przygotowana przez klas´
6B czy stworzony w oparciu o gr´
„Wilko∏aki” spektakl klasy 4C. Pierwsza

REKL AMA

z nich szczególnie przypad∏a do gustu widzom i zdoby∏a nagrod´ publicznoÊci. Aktorskie zmagania w tym
roku ocenia∏o jury z∏o˝one z pani dyrektor Spo∏ecznej
Szko∏y Podstawowej Ma∏gorzaty Or∏owskiej, pani dyrektor Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej Ewy Sulikowskiej,
przedstawiciela Fundacji Szkó∏ Spo∏ecznych pana

Bogdana Grzywiƒskiego i re˝ysera teatralnego, twórcy teatru Makadamia pani Julii Kotarskiej-Rekosz.
W roli s´dziów wystàpili tak˝e po raz pierwszy absolwenci Bu∏haka: Maria Kondraciuk i ¸ukasz Osik,
którzy do niedawna sami przygotowywali w∏asne
spektakle i stawali do konkursu na szkolnej scenie.
Grand Prix XXII Warsztatów Teatralnych – statuetk´ Z∏otego Je˝a, która od 22 lat przechodzi co roku
w r´ce kolejnych zwyci´zców – autorów najlepszego
spektaklu, zdoby∏a sztuka stworzona przez pana
Czarka Kielczyka i uczniów klasy 1B. Powsta∏a ona
w oparciu o ksià˝k´ Iwony Chmielewskiej pod tytu∏em „Cztery zwyk∏e miski”. Sztuka, podobnie jak
i ksià˝ka pokazujà, jak najzwyklejsze przedmioty codziennego u˝ytku mogà, dzi´ki dzieci´cej fantazji,
staç si´ inspiracjà do pasjonujàcej zabawy. To w∏aÊnie
ten aspekt – spektaklu oddzia∏ujàcego na wyobraêni´
– nagrodzili jurorzy. Nie zabrak∏o równie˝ nagród za
najlepszy plakat, scenografi´ i kostiumy, a tak˝e indywidualnych wyró˝nieƒ aktorskich. Nagrodzone spektakle: „Takie coÊ” klasy 2A i „W obozie piratów” klasy
5C szkolna publicznoÊç mog∏a zobaczyç jeszcze raz
trzeciego dnia Warsztatów – 17 czerwca, tu˝ po
og∏oszeniu wyników i wr´czeniu nagród zwyci´zcom.
Piotr Szostak
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OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

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

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

tel. 507 130 389, 500 322 255

Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

O G R O DY

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

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

TRAWNIKI
PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych

☛ 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

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Szlakiem tolerancji religijnej:
ChrzeÊcijaƒstwo – podzielona religia
Jedna z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej rozga∏´zionych religii Êwiata, chrzeÊcijaƒstwo, na skutek licznych sporów i kontrowersji podzieli∏a si´ na: katolicyzm, prawos∏awie i protestantyzm. Przyczynà by∏o m.in. bardzo zró˝nicowane
pojmowanie Biblii.
Wyznanie, które chc´ omówiç, a mianowicie
ewangelicyzm reformowany, odrzuci∏o tradycj´
i postanowi∏o kierowaç si´ jedynie S∏owem Bo˝ym
zawartym w PiÊmie Âwi´tym. Jest to jedna z wielu
zmian, jakie wprowadzili ludzie niezgadzajàcy si´
z tokiem myÊlenia ówczesnych katolików. Wycieczka „Âladami tolerancji religijnej” mia∏a na celu
wzbogaciç ogólne poj´cie uczestników o innych re-

ligiach, jednak zaowocowa∏a czymÊ jeszcze. Mianowicie – ciekawoÊcià. Dlaczego? Pastor opowiada∏
o swej religii tak, ˝e zdawa∏o si´, ˝e jest to wyznanie o mocnych, przemyÊlanych podstawach.
Ju˝ kiedy wchodzi si´ do domu modlitwy, mo˝na
dostrzec jego ubogi wystrój. Brak jakichkolwiek obrazów i rzeêb nie jest skutkiem biedy. Nic podobnego! Jest to ÊciÊle zwiàzane z nieuznawaniem kultu
Matki Boskiej i Êwi´tych. Tylko Bóg jest Êwi´ty i jest
tylko jeden sposób oddawania mu czci. Nie jest to
jednak modlitwa do obrazka czy posà˝ka, a bezpoÊrednie zwrócenie si´ do Stwórcy. Tak samo jest ze
spowiedzià – wierni uznajà tylko bezpoÊrednie zwrócenie si´ do Boga i wyznanie grzechów we w∏asnym

zakresie. W czasie nabo˝eƒstwa kap∏an zadaje zgromadzonym w koÊciele trzy pytania, a oni rozwa˝ajà
je w ciszy. Moim zdaniem twórcy tego wyznania majà dobre podejÊcie do sakramentu Eucharystii (komunii). Nie jest to nagroda za dobre zachowanie, a lek
na grzechy. To wszystko wydaje si´ takie przekonujàce. Dlaczego jednak na 38 milionów ludzi mieszkajàcych w Polsce jest tak ma∏o (bo ok. 3,5 tysiàca) zwolenników tego od∏amu? Czy mo˝e jest to spowodowane ma∏ym rozpowszechnieniem wyznania?
Internet nie mówi tego wprost, ale prawdopodobnie jest to skutek rygorystycznych zasad dotyczàcych wyznawców.
OsobiÊcie wol´ nie wnikaç w to a˝ tak g∏´boko
ani nie komentowaç, poniewa˝ gdyby ka˝dy móg∏
stworzyç w∏asnà religi´ czy wyznanie, codziennie
powstawa∏yby nowe...
Julia Podolska
kl. IIg, Gimnazjum nr 119

Szkolne wieÊci z SP 173
OtrzymaliÊmy certyfikat „Varsavianistyczna szko∏a”! W roku szkolnym 2015/16 nauczyciele zaplanowali szereg dzia∏aƒ, aby upowszechniç wÊród
uczniów wiedz´ o Warszawie, rozbudziç ich aktywnoÊç twórczà w poznawaniu miasta, zach´ciç do
wspó∏pracy i dzia∏aƒ na rzecz mieszkaƒców oraz
w sposób ciekawy zaprezentowaç histori´ miasta
– przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç. Nasze dzia∏ania skupia∏y si´ wokó∏ has∏a roku: „Historia nauczycielkà
˝ycia”. Klasa 2d z wychowawcà w ramach projektu
„Legenda i historia – warszawskie inspiracje” dzielnie pracowa∏a i zg∏´bia∏a wiedz´ o Warszawie.
W uznaniu za swoje zas∏ugi zosta∏a nagrodzona
Odznakà Ma∏ego Przyjaciela Warszawy. Klasa 3b
bra∏a udzia∏ w programie „Warszawska ENERGIA

– od poznania do EKO-dzia∏ania”
i zosta∏a finalistà Turnieju Gier
Stolikowych „Graj z energià!”
w ramach tego programu.
Nasz Piknik Rodzinny rozpocz´liÊmy wyst´pem uczniów z grup 0.
Na przygotowanych stolikach
mo˝na by∏o wykonaç ciekawà
prac´ plastycznà, pomalowaç
twarz, zrobiç tatua˝, zagraç w szachy, a nawet stworzyç swojà w∏asnà bransoletk´ lub naszyjnik. Na scenie zaprezentowali si´ laureaci konkursu „Mam talent”. TaƒczyliÊmy zumb´. Nie zabrak∏o ciasta, popcornu i waty cukrowej. By∏y kie∏baski z grilla. Ju˝
drugi raz zaprosiliÊmy do naszej szko∏y
ekip´ z ambulansem do pobierania
krwi. Krew oddawali rodzice, nauczyciele, stra˝acy (30 osób!), a nawet pojawi∏ si´ pan z dzielnicy Wola – nie
chcia∏ czekaç w kolejce w innych punktach poboru krwi. To du˝y sukces!
Âwi´to Dziecka w naszej szkole by∏o
wyjàtkowe. Uczennice ze szkolnego
wolontariatu, Magdalena Go∏awska

i Liliana Kajaniec z klasy 6, zorganizowa∏y akcj´ pt.
„Kolorowy buziak w Dniu Dziecka”. Liczna grupa
uczniów klas 6 z wielkim poÊwi´ceniem malowa∏a
kolorowe wzory na ràczkach i buêkach najm∏odszych uczniów. Akcja bardzo podoba∏a si´ dzieciom. Dzi´kujemy za wspania∏y pomys∏ i zorganizowanie zabawy dla m∏odszych uczniów.
JesteÊmy bardzo dumni z naszych tegorocznych
absolwentów, którzy znakomicie napisali sprawdzian szóstoklasisty. Ju˝ za progiem WAKACJE!
Wszystkim dzieciom, pracownikom, rodzicom ˝yczymy wspania∏ego i bezpiecznego wypoczynku.
W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej SP 173
Bernadetta Gierczycka

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 22.07.2016 i 24.08.2016
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OG¸OSZENIA DROBNE

◗ REMONTY (ró˝ne) mieszkaƒ (domów) oraz
tarasów (wg najnowszych technologii). tel.
500 43 55 77.
◗ Dachy, remonty, kominy, rynny, podbitki dachowe, malowanie dachów. Weso∏a i okolice. tel. 504 742 419.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk.
Tel. 502.440.321.
◗ PSI PENSJONACIK – miejsce na wakacje dla
Paƒstwa psa w domu z ogrodem i jamnikami w Weso∏ej z rekomendacjami weterynarzy i sàsiadów, tel. 504 69 79 18.
◗ Mamy do wynaj´cia sale na godziny na ró˝ne zaj´cia, szkolenia, spotkania itd. vis a vis
Urz´du Dzielnicy Warszawa Weso∏a. Dost´pne sà równie˝ w sobot´ i w niedziel´.
Tel. 693-862-799, parzonka@op.pl.
◗ J¢ZYK POLSKI i rosyjski, egzaminy, sprawdziany, MATURA, POPRAWKI, nadrabianie
zaleg∏oÊci w czytaniu, pisaniu, gramatyce.
Weso∏a, tel. 22 773 40 87.

GITARA – NAUKA GRY

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

Tel. 695-622-848

501 14 14 40

OGRODY, TRAWNIKI

MALOWANIE I G¸ADZIE

ZAK¸ADAMY,
PIEL¢GNUJEMY

malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

503 065 403

tel. 503-759-763

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

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

Tel. 601 262 086.

DORABIANIE KLUCZY

DROBNE REMONTY I NAPRAWY,
SPRZÑTANIE STRYCHÓW
I PIWNIC

mieszkaniowych i samochodowych

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

503 065 403

tel.: 692 905 352

48

Naprawa Elektroniki Pojazdowej
ARKADIUSZ GUTASZEWSKI
294

tel. 501 560 979
arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

KOMPLEKSOWE, RZETELNE USŁUGI DLA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH I NIE TYLKO W ZAKRESIE:

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

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

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

196

MEBLE NA WYMIAR

Tel. 660-769-211

UK¸ADANIE KOSTKI

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

www.dogadajciesie.pl

www.hortus.waw.pl

199

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

29

245

Telefon: 608-636-289
lub 608-538-718

ROZNOSZENIE ULOTEK

PORZÑDKUJEMY

SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

OGRODY, DZIA¸KI, DOMY

883 466 477

503 065 403
14
8

tel. 691 260 269

tel. 514 731 889

22
1

25
6

251

US¸UGI OGRODNICZE

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

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

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

M O N TA ˚ :
■

295

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej

Z¸OTA RÑCZKA
503 150 991

160

8

tel. 513 148 238

tel.

3

HYDRAULIK

USŁUGI OGRODOWE

503 065 403

17
4

SPRZEDA˚, MONTA˚

PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

ODKOMARZANIE

„HORTUS”

– fachowo i niedrogo

13
7

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404 .
◗ Prywatna szko∏a zatrudni nauczyciela
kszta∏cenia zintegrowanego. Informacja pod
e-mail: dyrektor@psp69wesola.edu.pl
◗ KLIMATYZATORY Êcienne w promocyjnych
cenach wraz z fachowym monta˝em, serwisem i 10 letnià gwarancjà. Najtaƒsza us∏uga
na rynku. KLIMASET 604-365-895.
◗ Sprzedam dom 224 m2 – Weso∏a-Zielona,
dzia∏ka 712 m2. Bardzo spokojna okolica
tel. 601 26 21 38.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio – PILNIE – dzia∏k´
budowlanà 1300 m2 – 105 tys z∏, woda
pràd, Wiàzowna – Wola Ducka – ul. Wiosenna, tel. 504-595-550.
◗ ELEKTRYK WESO¸A. Oferuj´ kompleksowe
us∏ugi elektryczno-teletechniczne. Posiadam
wy˝sze wykszta∏cenie, doÊwiadczenie,
uprawnienia elektryczne. Profesjonalnie
i niedrogo. tel. 663 586 299.

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

DACHY

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

13
4

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

27

WESO¸A

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
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Specialpromocja!
Offer

Licencja nr 51

peeling kawitacyjny
+ krem regenerujący
49PLN

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

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

Regulamin promocji dostępny w salonie

601 355 130

ȖĶʳğŘƻɠňÝÝˡˢĶŸĨʳNˡ
ɟǋǣʊɠɟsǣŸň
ŸǣʳǢǼǋōÞňŸǣŘ

tel: 504 17 20 19
www.ewabeauty.pl

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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