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i zas∏ugujàce na kontynuacj´. Wszystko na to
wskazuje, ˝e Mistrzostwa Warszawy na Nartorolkach w Weso∏ej wpiszà si´ trwale do kalendarza warszawskich sportowych wydarzeƒ.
W ramach Rolkowiska zosta∏y te˝ rozegrane
wyÊcigi dla rolkarzy na torze przeszkód – bladecross. Zwyci´zcami w poszczególnych kategoriach zostali: seniorki: Dorota Hibner, seniorzy:
Micha∏ Machowski (Rollschool), junior 1M:
Sebastian Ogrodowczyk (Rollschool), junior
1K: Lena Myszkowska (I love rolki), junior 2M:
Rafa∏ Tokarzewski (UKS Wilki Otwock), junior
2K: Katarzyna Gzyl (UKS Wilki Otwock), junior 3K: Julia Zawadzka (UKS Wilki Otwock),
Junior 3M: Grzegorz Labriga (UKS Wilki
Otwock), dzieci M: Jan Hul (I love rolki), dzieci K: Kalina Turmiƒska (Rollschool), kategoria
rodzinna (∏àczny czas z eliminacji dziecko +
rodzic): Katarzyna Gzyl i Dorota Hibner. Ca∏à
imprez´ uÊwietni∏ wyst´p pokazowy znakomitego klubu rolkowego UKS Wilki Otwock.

Pierwsze Otwarte Mistrzostwa
Warszawy na Nartorolkach
Chocia˝ weso∏owska Rolkostrada ma tylko 715 metrów, Towarzystwo Narciarskie Biegówki Weso∏a zorganizowa∏o na niej wydarzenie, które przesz∏o
do historii polskich amatorskich zawodów nartorolkowych.
3 wrzeÊnia 2016 roku, w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, odby∏y si´ Pierwsze Otwarte
Mistrzostwa Warszawy w Sprintach na Nartorolkach. W zawodach wzi´∏o udzia∏ 93 zawodników, co stanowi ogólnopolski rekord frekwencji. Mistrzami Warszawy w sprintach na
nartorolkach zostali Arkadiusz Posiada∏a
(UKS Rawa Siedlce) i Monika Skinder
(MULKS Oskar Tomaszów Lubelski). Znakomicie wypad∏a nasza weso∏owska amatorka
– Katarzyna Witek, która w biegu stylem klasycznym ustàpi∏a zwyci´˝czyni zaledwie o 0,1
sekundy. Kasia Witek wygra∏a jednak rywalizacj´ na nartorolkach terenowych. Pe∏ne wyniki znajdziecie pod adresami: styl klasyczny
http://www.czasomierzyk.pl/wyniki2016/
d105k/, styl dowolny http://www.czasomie-

rzyk.pl/wyniki2016/d105d/, nartorolki terenowe http://www.czasomierzyk.pl/wyniki
2016/d105n/.
Na Mistrzostwa Warszawy przyjechali do
Weso∏ej zawodnicy takich klubów jak UKS Rawa Siedlce, MULKS Grupa OSKAR Tomaszów Lubelski, UKS HUBAL Bia∏ystok, MKS
HALICZ Ustrzyki Dolne, BKS WP KOÂCIELISKO oraz teamy zrzeszajàce amatorów narciarstwa biegowego (TEAM Nabiegowkach.pl,
TEAM Sipol.pl, SN Klasyk, TN Biegówki / TN
Biegówki Weso∏a).
Sobotnie wydarzenie odbi∏o si´ szerokim
echem wÊród sympatyków narciarstwa biegowego w Polsce (w szczególnoÊci nartorolkarzy)
i zosta∏o skomentowane przez Êrodowisko jako
znakomicie przygotowane, przeprowadzone

Rolkostrada w Weso∏ej to jedyny obiekt na
Mazowszu zapewniajàcy mi∏oÊnikom sportów
rolkowych i nartorolkowych bezpiecznà i dostosowanà do ich potrzeb przestrzeƒ, ca∏kowicie oddzielonà od ruchu pieszego, rowerowego
i samochodowego.
Rolkowisko zosta∏o zorganizowane w ramach
Inicjatywy Lokalnej Towarzystwa Narciarskiego
Biegówki we wspó∏pracy z Warszawskim Stowarzyszeniem Rolkarskim „Polskater” oraz Lasami Paƒstwowymi – NadleÊnictwem Drewnica
przy wsparciu Stowarzyszenia „Sàsiedzi dla Weso∏ej”. Imprez´ dofinansowa∏o m.st. Warszawa.
Pawe∏ Topolewski
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Mleko łaciate
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niegazowana

Olej Kujawski

1l
Mlekpol

1,5 l
SP Muszynianka

1l
Kruszwica

REFLEKSOLOGIA STÓP
Zapraszamy do naszego certyfikowanego refleksologa stóp
do CORPOMED Centrum Rehabilitacji Miłosna

Reﬂeksologia pomaga m.in. w problemach:
układu kostnego, układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego,
układu limfatycznego, układu oddechowego, układu trawiennego,
układu moczowego, dermatologicznych, oczu, uszu.

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

tel. 22 773 00 27 | fax 22 786 05 05
mail: corpomed@corpomed.pl
www.corpomed.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
W sierpniu Rada
Dzielnicy obradowa∏a
dwukrotnie. Najpierw
na sesji nadzwyczajnej
w dniu 22 sierpnia pozytywnie zaopiniowa∏a
pakiet uchwa∏ dotyczàcych korekty tegorocznego bud˝etu naszej
dzielnicy. Po wprowadzeniu tych zmian
wzroÊnie on bez ma∏a o milion z∏otych.
Wi´kszoÊç z tej kwoty trafi na potrzeby
oÊwiaty, ale te˝ uda∏o si´ pozyskaç dodatkowe 350 tys. z∏ na inwestycj´, a konkretnie
na dokoƒczenie budowy ul. Kamyk, od
Grafitowej do Jod∏owej. Ulica ta jest obecnie jedynym dojazdem do du˝ego osiedla
„Kamyk”, na którym jest usytuowana nowa
przychodnia pediatryczna w osiedlu Stara
Mi∏osna. Sama budowa ul. Kamyk nie rozwiàzuje do koƒca problemu z dojazdem do

przychodni, bowiem niezb´dne b´dzie jeszcze zbudowanie przed∏u˝enia ul. Jod∏owej,
ale i tak w du˝ej mierze poprawi to sytuacj´, a mam nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku
uda si´ te˝ Êrodki na ten fragment Jod∏owej
wygospodarowaç.
Na drugiej sesji, która odby∏a si´ 25 sierpnia, Rada Dzielnicy zapozna∏a si´ z informacjà o wykonaniu bud˝etu za I pó∏rocze
br. Nie wywo∏a∏a ona wi´kszych dyskusji
czy wàtpliwoÊci. W kolejnych punktach sesji by∏y informacje o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów placówek oÊwiatowych oraz o przygotowaniu
oÊwiaty do nowego roku szkolnego. W tle
tej informacji zacz´∏y przebrzmiewaç echa
zapowiedzi Ministerstwa OÊwiaty o reformie systemu edukacji i zwiàzanych z tym
problemów, ale do czasu og∏oszenia projektów ustaw Zarzàd Dzielnicy zdecydo-

wa∏ nie podejmowaç ˝adnych dzia∏aƒ w tej
sprawie.
Rada odby∏a tak˝e debat´ nad propozycjami do opracowania przez Zarzàd i jednostki organizacyjne wst´pnego projektu za∏àcznika dzielnicowego do bud˝etu na rok
2017. Poniewa˝ na dzieƒ dzisiejszy nie mamy
jeszcze oficjalnych decyzji dotyczàcych przyznania dzielnicy sensownej puli Êrodków na
inwestycje, dyskusja ta by∏a tak naprawd´
wyra˝eniem litanii ˝yczeƒ. Choç burmistrz
Edward K∏os pozostaje optymistà i nieustannie deklaruje, ˝e jest du˝a szansa, by
bud˝et inwestycyjny na rok 2017 by∏ na poziomie tegorocznym, czyli ok. 15 mln z∏.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana na 15 wrzeÊnia br., jak zwykle
o godz. 14.00 w Sali Obrad Rady naszego
Urz´du. Porzàdek b´dzie dost´pny na tydzieƒ przed sesjà. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Âwiat∏a na Fabrycznej jeszcze w tym roku
Mieszkaƒcy
Starej
Mi∏osny co dzieƒ odczuwajà
niedogodnoÊci
zwiàzane z brakiem wyjazdu z ulicy Fabrycznej
w lewo, w kierunku centrum – ulica Jana Paw∏a
II obs∏uguje wyjazd z ca∏ego osiedla, co mocno
komplikuje sytuacj´ drogowà. Ju˝ wkrótce
jednak problem ten zostanie rozwiàzany. Na
skrzy˝owaniu Traktu Brzeskiego z Fabrycznà
zostanie zainstalowana sygnalizacja Êwietlna, obecnie trwa etap przygotowania do budowy. Jak informuje rzecznik prasowy Za-

rzàdu Dróg Miejskich, wy∏oniony w przetargu wykonawca – firma PPUH „Podkowa” Sp.j. Boguszewscy Perkowscy aktualnie
oczekuje na zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez In˝yniera Ruchu
m.st. Warszawy. Po jego otrzymaniu przedstawi szczegó∏owy harmonogram prac. Najprawdopodobniej rozpocz´cie robót w terenie nastàpi jeszcze w tym miesiàcu, a zakoƒczà si´ one po 65 dniach, zgodnie z zapisami
w dokumentach przetargowych. To oznacza,
˝e jeszcze w tym roku zaczniemy korzystaç
z nowego, wygodnego wyjazdu z ul. Fabrycznej – jednym pasem w prawo i jednym w lewo. Koszt inwestycji wyniesie 615 646,98 z∏.

Co, poza samym pojawieniem si´ Êwiate∏,
zmieni si´ na skrzy˝owaniu? Zlikwidowana
b´dzie sygnalizacja Êwietlna na pobliskim
przejÊciu dla pieszych, a samo to przejÊcie
b´dzie przesuni´te bli˝ej skrzy˝owania
i umiejscowione po jego pó∏nocnej stronie.
Zyskajà tak˝e u˝ytkownicy komunikacji
miejskiej, poniewa˝ przystanek Fabryczna
w kierunku centrum zostanie wyd∏u˝ony
i wyposa˝ony w nowy peron, a od przejÊcia
dla pieszych do przystanku prowadziç b´dzie nowy chodnik.
Hanna Kowalska

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.

Zespó∏ redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Anna Ksi´˝opolska, Marian Mahor, Martyna Nowosielska, Katarzyna Szaszkiewicz.
Redakcja: tel.: 22-810-26-04, e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Reklama: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2300-0414. Nak∏ad: 8200 egz. Gazeta bezp∏atna!

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

2

Nr 183 / Wrzesieƒ 2016

WESO¸A

Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego w Weso∏ej

Weso∏a, komendanta komisariatu policji
w Weso∏ej – nadkomisarza Pana Adama
Szyszk´ oraz aspiranta sztabowego Pana

Dnia 31 lipca 2016 r. o godzinie 18.00 w koÊciele NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa przy ul. Borkowskiej 1 na osiedlu Stara
Mi∏osna odby∏a si´ uroczysta Msza Âwi´ta z okazji obchodów
72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Gospodarzem
uroczystoÊci by∏ ks. Krzysztof Cyliƒski, zaÊ organizatorem
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Uroczysty charakter nabo˝eƒstwu
nada∏a oprawa poetycko-muzyczna w wykonaniu Pani Olgi Mi∏aszewskiej, aktorki
filmowej i telewizyjnej mieszkajàcej na terenie naszej dzielnicy, oraz Pana Wojciecha Budy, cz∏onka grupy teatralnej „Warszawiaki” dzia∏ajàcej na terenie
stolicy, a przede wszystkim najstarszych jej dzielnic, by przypominaç i prezentowaç oblicze starej Warszawy oraz odtworzyç wizerunek ˝yjàcych wtedy ludzi, np.
cwaniaka z PowiÊla, inteligenta
z ˚oliborza czy robotnika z Woli.
Msz´ Âwi´tà odprawiono
w intencji bohaterów Powstania
Warszawskiego – ludzi, którzy
oddali swoje ˝ycie w walce
o odzyskanie niepodleg∏oÊci.

Warto te˝ pami´taç, ˝e Powstanie Warszawskie to nie tylko postaci, o których
us∏yszymy na lekcjach historii, ale
przede wszystkim zwykli ludzie, którzy
ryzykowali ˝yciem, pomagajàc ˝o∏nierzom, choç wielu z nich by∏o wtedy jeszcze dzieçmi. Warto wiedzieç, ˝e na ulicach naszej dzielnicy do dziÊ spotkaç
mo˝na tych, którzy brali udzia∏ w tych
najtragiczniejszych wydarzeniach w historii Polski i pami´tajà czasy, o których
ka˝dy wola∏by zapomnieç. Do ludzi tych
nale˝à mi´dzy innymi Pan Roman Zawadzki, jego ˝ona b´dàca wtedy ma∏à
dziewczynkà Pani Izabella Ruli, czy te˝
Pani Krystyna Batycka. W ho∏dzie polewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

g∏ym kole˝ankom i kolegom z Powstania z∏o˝yli
oni wieƒce przy p∏ytach
upami´tniajàcych poleg∏ych powstaƒców, znajdujàcych si´ na
placu przed koÊcio∏em.

Na naszej uroczystoÊci
oprócz bohaterów Powstania mi∏o nam by∏o
goÊciç wiele innych wa˝nych osobistoÊci, przedstawicieli s∏u˝b odpowiedzialnych za utrzymanie
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w naszej
dzielnicy oraz przedstawicieli ruchów spo∏ecznych dzia∏ajàcych na terenie Weso∏ej. GoÊciliÊmy mi´dzy
innymi Pana Jacka
Wojciechowicza –
I Z-c´ Prezydenta
m.st. Warszawy,
cz∏onków Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy,
Burmistrza Pana
Edwarda K∏osa
i jego zast´pców
Pana Marian Mahora i Pana Krzysztofa Kacprzaka,
radnych dzielnicy

Karola Dolnego, przedstawicieli OSP
Stara Mi∏osna, przedstawicieli Rady Seniorów dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, tj. przewodniczàcà Panià Bo˝en´ Borys
i Panià Helen´ Kaêmierczak,
oraz licznie przyby∏ych
cz∏onków Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej i M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy
Weso∏a.
Po z∏o˝eniu wieƒców rozpocz´to wyst´py artystów
oraz wspólne Êpiewanie pieÊni powstaƒczych takich jak:
Pa∏acyk Michla, Warszawskie
dzieci, Gdzie sà kwiaty z tamtych lat, Jest Warszawa. Ch´tni do Êpiewania mogli skorzystaç ze Êpiewników przygotowanych
na t´ okolicznoÊç przez Wydzia∏ OÊwiaty,
Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a.
Na zakoƒczenie wr´czono Powstaƒcom ufundowane przez Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a ksià˝ki autorstwa Juliana E. Kulskiego „Julek Powstaniec”, opatrzone przedmowà Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a
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Rozbudowa SP nr 173
Jesieƒ to oczywiÊcie czas powrotu do szkó∏, realizacji nowych planów lekcji i za∏o˝eƒ kszta∏ceniowych. Jednak nadchodzàcy rok szkolny b´dzie wyjàtkowy dla
Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich. Placówka przygotowuje si´
do du˝ej inwestycji, jakà jest jej rozbudowa, prace zaplanowano na trzy lata.
W Starej Mi∏oÊnie sà dwie publiczne szko∏y
podstawowe, obydwie przepe∏nione, uczàce
dzieci na dwie zmiany. Podczas gdy potencjalnie
mo˝e si´ w nich uczyç oko∏o tysiàca dzieci,
w koƒcówce zesz∏ego roku szkolnego liczba ta
dochodzi∏a do 1300. Do tego w Weso∏ej, która
ca∏y czas si´ rozwija, uczniów ciàgle przybywa.
Pod wzgl´dem szkolnictwa Stara Mi∏osna traktowana jest jako jeden organizm. Analiza sytuacji
szkó∏ wskazuje, ˝e bardziej przepe∏niona jest
Szko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców, jednak˝e nie ma technicznych mo˝liwoÊci jej
rozbudowy. W zwiàzku z tym zapad∏a decyzja
o rozpocz´ciu prac w Szkole Podstawowej nr
173, która dysponuje potrzebnym terenem.
Najstarsza podstawówka w Starej Mi∏oÊnie
zostanie powi´kszona a˝ o osiem sal lekcyjnych,
ka˝da o powierzchni oko∏o 65 m2. Stworzy to
miejsce do nauki dla oko∏o 200 dzieci, co
w praktyce pomo˝e „roz∏adowaç” grafik lekcyjny. Oprócz nowych sal przewidziana jest studwudziestometrowa sto∏ówka, która zdo∏a po-

mieÊciç o 50% wi´cej uczniów ni˝ obecna.
W miejscu dotychczasowej sto∏ówki prawdopodobnie powstanie Êwietlica.
Przewidziano tak˝e dwa pomieszczenia o powierzchni oko∏o 15 m2, z czego jedno ju˝ zarezerwowane jest dla logopedy. Oprócz tego pomieszczenie porzàdkowe i pomieszczenie gospodarcze bezpoÊrednio przy wyjÊciu na zewnàtrz.
Nowa cz´Êç po∏àczona b´dzie ∏àcznikiem z resztà budynku i oczywiÊcie wyposa˝ona w pe∏ne
zaplecze sanitarne, w tym z dost´pem dla osób
niepe∏nosprawnych.
Specjalnie na ten cel Weso∏a dosta∏a z bud˝etu
m.st. Warszawy ponad 4 mln z∏otych, dzi´ki czemu
bud˝et inwestycyjny dzielnicy nie zostanie uszczuplony. Umowa przewiduje wykonanie szczegó∏owego projektu rozbudowy do koƒca listopada.
W przysz∏ym roku nastàpi wy∏onienie wykonawcy
i poczàtek budowy. Natomiast zakoƒczenie inwestycji planowane jest na po∏ow´ 2018 roku.
Hubert Zieliƒski

Mapa zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa
pomo˝e je wyeliminowaç
Jednà z bardzo wa˝nych potrzeb ludzkich jest
potrzeba poczucia bezpieczeƒstwa. O sytuacjach,
w których bezpieczeƒstwo to jest zagro˝one,
z regu∏y informujemy odpowiednie s∏u˝by
dopiero w momencie, gdy zagro˝enie dotyka nas bezpoÊrednio
i jest zagro˝eniem „du˝ego
kalibru”. Sà to zg∏oszenia
jednostkowe, bez szerszego
kontekstu spo∏ecznego i geograficznego. Wychodzàc naprzeciw potrzebie bardziej holistycznego podejÊcia do kwestii bezpieczeƒstwa, Ministerstwo
Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Policja aktualnie wdra˝ajà program pn.
„Krajowa Mapa Zagro˝eƒ Bezpieczeƒstwa”.
Mapa ta jest narz´dziem, które pozwala w jednym miejscu, w sposób dajàcy szerszy obraz, zebraç i przejrzyÊcie zilustrowaç informacje groma-

dzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od mieszkaƒców w bezpoÊrednich kontaktach i w trakcie debat spo∏ecznych poÊwi´conych bezpieczeƒstwu oraz informacje zg∏aszane przez internautów
za pomocà interaktywnej mapy
zagro˝eƒ. Obejmuje ona szerokie spektrum niepo˝àdanych
zjawisk i zachowaƒ, jak na
przyk∏ad akty wandalizmu,
spo˝ywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie
wysypiska, bezdomnoÊç,
niszczenie zieleni, nieprawid∏owe parkowanie, zn´canie
si´ nad zwierz´tami, wypalanie
traw, nielegalnà wycink´ drzew
czy niebezpieczne miejsca na terenach wodnych.
JeÊli wiemy, ˝e gdzieÊ w okolicy dzieje si´ coÊ takiego, mo˝emy zg∏osiç przez internet pod adre-

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e we wrzeÊniu
dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

■

7 wrzeÊnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
14 wrzeÊnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
21 wrzeÊnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
26 wrzeÊnia, godz. 16.00–18.00
– Dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy.

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.

sem: http://policja.waw.pl/pl/mapa-zagrozen-bezpiecze/39173,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html miejsce i charakter zdarzenia. S∏u˝y
do tego bia∏y plus na ró˝owym kó∏eczku w lewym dolnym rogu ekranu.
Uwaga: nale˝y z rozwagà i w rozsàdny sposób
korzystaç z mapy w zakresie dodawania nowych
punktów zagro˝eƒ. Ka˝de naniesione przez nas
na map´ ostrze˝enie wywo∏a odpowiednià reakcj´ Policji. Pami´tajmy tak˝e, ˝e mapa nie s∏u˝y
do zg∏aszania pilnej potrzeby interwencji Policji
– do tego s∏u˝à numery alarmowe: 997 i 112.
Marta Frejtan,
na podstawie http://policja.waw.pl/
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Poznajmy nowego proboszcza Parafii Âwi´tego Hieronima
Prosz´ Ksi´dza, 21 sierpnia bie˝àcego roku
zosta∏ Ksiàdz uroczyÊcie wprowadzony na urzàd
proboszcza Parafii Âwi´tego Hieronima w Starej
Mi∏oÊnie. Czy móg∏by Ksiàdz pokrótce opisaç
swà dotychczasowà dzia∏alnoÊç duszpasterskà?
Zosta∏em ksi´dzem w 1998 roku, Êwi´ci∏ mnie
ks. bp Kazimierz Romaniuk. Pierwszà parafià,
w której pracowa∏em, by∏a Parafia Matki Bo˝ej
Królowej Polski w Aninie, by∏em tam wikariuszem przez 4 lata. Potem zosta∏em przeniesiony
do Parafii Bo˝ego Cia∏a na Kamionku i by∏em tam
kolejne 3 lata, a póêniej zaistnia∏a wyjàtkowa sytuacja, bo to si´ raczej nie zdarza, ˝e wróci∏em
do Anina, znowu na wikariusza, a powód mego
powrotu by∏ prosty. Powa˝nie chorowa∏ tamtejszy ksiàdz proboszcz. By∏a to choroba nowotworowa i prosi∏, aby przez ostatnie lata pracowa∏
z nim ktoÊ, kogo on zna∏. W∏aÊnie na t´ specjalnà proÊb´ Êp. Ksi´dza Wies∏awa Kalisiaka pracowa∏em jeszcze raz w Aninie, przez 2 lata, a˝ do
Êmierci ksi´dza proboszcza, przy której by∏em.
Póêniej zosta∏em przez Abpa G∏ódzia mianowany wicedyrektorem Caritas w naszej diecezji,
a w styczniu – dok∏adnie 1 stycznia 2010 roku –
objà∏em stanowisko dyrektora Caritas. W organizacji tej pracowa∏em ∏àcznie przez 9 lat, a w tym
roku ks. abp Henryk Hoser skierowa∏ mnie do tutejszej parafii, na stanowisko proboszcza.
Czyli jest to pierwsza parafia, w której pe∏ni Ksiàdz urzàd proboszcza?
Tak, pierwsze moje probostwo – wi´c te˝ tak myÊl´ i tak chc´ to nazwaç: „pierwsza moja mi∏oÊç”.
Jakie by∏o Ksi´dza pierwsze wra˝enie z pobytu w Starej Mi∏oÊnie?
Jest to „dotkni´cie” wielkiej wra˝liwoÊci
mieszkaƒców, ich serdecznoÊci, otwartoÊci. Zawsze, kiedy cz∏owiek przychodzi do czegoÊ nowego, to zastanawia si´, jak b´dzie, jak zostanie
przyj´ty, jak ludzie b´dà na to reagowali. Tym
bardziej, ˝e Parafia Êw. Hieronima do tej pory
mia∏a tylko jednego proboszcza. Jest to m∏oda

parafia i od samego poczàtku zarzàdza∏ nià ksiàdz Stanis∏aw Popis.
Wiem te˝, ˝e nie jest to ∏atwe dla
parafian, którzy byli przywiàzani,
przyzwyczajeni do jednej osoby,
do pierwszego proboszcza, który
tu wszystko od poczàtku tworzy∏,
wi´c jakieÊ obiekcje czy zastanowienia by∏y... Natomiast doÊwiadczy∏em ogromnej ˝yczliwoÊci, za
którà dzi´kuj´. Zauwa˝y∏em, ˝e
wszyscy jej doÊwiadczamy, bo
ksiàdz Pawe∏ – który jest nowym
wikariuszem – te˝ zosta∏ bardzo
ciep∏o przyj´ty.
Jakie zadania stojà przed Ksi´dzem? Na jakie aspekty funkcjonowania Wspólnoty Parafialnej zamierza Ksiàdz po∏o˝yç nacisk?
Po pierwsze: odkrywanie tego dobrego, co
zosta∏o tutaj uczynione przy okazji tworzenia,
budowy koÊcio∏a; wiele rzeczy zosta∏o tu pi´knie
zapoczàtkowanych i chcemy, razem z ks. Paw∏em, to dzie∏o kontynuowaç.
Ka˝dy z nas ma swoje upodobania: z wykszta∏cenia jestem biblistà, w seminarium poÊwi´ci∏em
swojà prac´ Ksi´dze Hioba, tote˝ Biblia jest moim „konikiem”. Ponadto przez wiele lat by∏em koordynatorem kursów lektorskich, przygotowujàcych dojrza∏ych ministrantów do tego, by czytali
Pismo Âwi´te, tote˝ stawiam na znajomoÊç Pisma
Âwi´tego. Chc´, ˝ebyÊmy – przy naszej parafii,
która ma takiego znakomitego patrona, Âwi´tego
Hieronima, mo˝na by powiedzieç: pierwszego biblist´ – Pismo Âwi´te znali i zamierzam kontynuowaç funkcjonowanie Ko∏a Biblijnego.
Kolejnym wa˝nym elementem jest pi´kno liturgii; liturgia sama w sobie wyra˝a pi´kno Tego, do którego si´ odnosi – Pana Boga; pragniemy Go uwielbiaç, sk∏adaç Mu nasze dzi´kczynienie, ho∏d. Chcia∏bym, ˝eby liturgia by∏a na
najwy˝szym poziomie. Odkrywam coraz bardziej, jak pi´knie jest ona sprawowana przez ministrantów i lektorów, co mnie bardzo cieszy
i w tym duchu dalej zamierzam to realizowaç.
Przede mnà wielkie dzie∏o odkrywania tego,
czym jest wspólnota parafialna wraz ze wszystki-

Fot. Ludwik Rey, na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Jan Stanis∏awski: Króluj nam Chryste!
Ks. Proboszcz Dariusz Marczak: Zawsze
i wsz´dzie.

mi mniejszymi wspólnotami, ale te˝ i osobami
nienale˝àcymi do nich – po prostu parafianami.
Przyjdzie czas kol´dy, kiedy b´d´ móg∏ po raz
pierwszy bli˝ej poznaç parafian, zobaczyç, jak ˝yjà i kim sà. B´dzie to kolejny bardzo wa˝ny element mojej pracy: funkcjonowanie parafii jako
wspólnoty, ludzi jako rodziny; chcia∏bym powoli
stawaç si´ ojcem, pasterzem tej Rodziny, którà
wszyscy tutaj, u Âwi´tego Hieronima, tworzymy.
I jeszcze jedno, ostatnie ju˝ pytanie, na
które odpowiedê mo˝e...
Byç trudna?
...okazaç si´ niezb´dna dla przyjmujàcych
Ksi´dza „po kol´dzie”. Poprzedni ksiàdz proboszcz uwielbia∏ sernik na zimno... Jaki wypiek Ksiàdz lubi najbardziej?
To rzeczywiÊcie trudne pytanie... szarlotk´ lubi´ bardzo (to ju˝ tak zdradzam). Jestem cz∏owiekiem, jeÊli tak mo˝na powiedzieç – nie∏adnie si´
tak czasem mówi – „wszystko˝ernym”, tak ˝e nie
mam problemu z niczym. By∏ czas, kiedy w ogóle nie jad∏em ˝adnych ciast, nie by∏o takiego zami∏owania, ale teraz, od d∏u˝szego ju˝ czasu, odczuwam wielkie pragnienie czegoÊ s∏odkiego.
W ciastach – sà to szarlotki.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
Bardzo dzi´kuj´.
rozmawia∏ Jan Stanis∏awski

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.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a
Co daje najwi´cej motywacji do
pracy? Zdecydowanie fakt, ˝e postawione cele i poniekàd nasze
marzenia si´ spe∏niajà. Choç bardzo cz´sto musimy pokonywaç
przeciwnoÊci losu, mamy wielki
apetyt na sukces, który motywuje nas do pracy ka˝dego dnia...
i tak ju˝ od ponad pó∏ roku.
Od poczàtku naszej dzia∏alnoÊci mieliÊmy przyjemnoÊç poznaç bli˝ej mieszkaƒców Weso∏ej podczas m.in. obchodów Âwi´ta Konstytucji 3 Maja czy Pikniku Weso∏a. Spotkania te okaza∏y si´ bezcenne oraz niezmiernie
pomocne w czasie spotkaƒ roboczych i sesji. Serdecznie dzi´kujemy za Wasze wsparcie!

Kim jesteÊmy? JesteÊmy zwyci´zcami!
Jako przedstawiciele m∏odzie˝y walczyliÊmy
o swoje, chcieliÊmy, ˝eby nasi rówieÊnicy mieli
szans´ na kreatywne sp´dzanie czasu w Weso∏ej. Nasza praca, trud i wysi∏ek, które w to w∏o˝yliÊmy, przyczyni∏y si´ do wygrania wszystkich
trzech projektów w bud˝ecie partycypacyjnym!!!
Dodatkowo sà projektami o najwi´kszej liczbie
g∏osów w Weso∏ej!
Wyniki g∏osowania: „M∏odzie˝owy park rekreacji” 455 g∏osów, „Park dla m∏odzie˝y” 358 g∏osów, „Park kultury dla m∏odzie˝y” 347 g∏osów.
Dzi´ki temu, ˝e ka˝dy z nas mia∏ swój ma∏y wk∏ad,
zdzia∏aliÊmy wiele i daliÊmy szans´ na powstanie NIEPOWTARZALNEGO parku dla m∏odzie˝y!

Wspó∏praca z OÊrodkiem Pomocy
Spo∏ecznej oraz Radà Seniorów
PomogliÊmy OPS w realizacji konkursu „Weso∏a Dzielnica NGO-sów”,
przeprowadziliÊmy tak˝e konkurs na
logo oÊrodka. W konkursie wzi´li
udzia∏ uczniowie szkó∏ gimnazjalnych.
Za w∏o˝ony trud i zaanga˝owanie wyró˝niono dwie prace. Autorami wyró˝nionych projektów sà Magda Âwi´cicka i Anna Baƒburska. Wszystkim organizacjom i osobom za wspó∏udzia∏
i pomoc bardzo dzi´kujemy i ˝yczymy
powodzenia w dalszym dzia∏aniu!
ByliÊmy goÊçmi podczas sesji Rady Seniorów
Dzielnicy Weso∏a. W czasie naszego wspólnego
spotkania zdecydowaliÊmy si´ na pomoc w poprawie standardów ˝ycia seniorów w naszej
dzielnicy. Pierwszym krokiem by∏o przeprowadzenie ankiety dotyczàcej ˝ycia starszych ludzi
na terenie Weso∏ej.

Schron w Zagórzu oczyszczony
W weekend 4–5 wrzeÊnia cz∏onkowie Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”
kontynuowali zacz´te w lipcu prace
renowacyjne przy schronie obserwacyjnym z 1915 roku w Zagórzu. Rozpocz´liÊmy od odkopania Êciany czo∏owej obiektu. Na efekty nie by∏o trzeba d∏ugo czekaç, spod warstwy 30 cm
ziemi ukaza∏ nam si´ uszczypni´ty wybuchem brakujàcy klinowy kszta∏t
tej˝e Êciany, identyczny jak w zacho-

wanych obiektach tego
typu w Józefowie. Wykop ods∏oni∏ te˝ spory
fragment
„baranka”
maskujàcego nieobsypanà cz´Êç Êciany czo∏owej (charakterystyczny
tynk narzutowy, na którym szybko rozwijajà
si´ mchy i porosty).
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Projekt „Rozprzestrzeƒ Szko∏´”
Szko∏a to przede wszystkim uczniowie
i to w∏aÊnie oni postanowili postaraç si´
ulepszyç przestrzeƒ, w której si´ uczà.
We wspó∏pracy z m∏odzie˝à z Gimnazjum
nr 120 i Gimnazjum nr 118 uczestniczymy w projekcie fundacji Civis Polonus.
Podczas pierwszego warsztatu przygotowaliÊmy si´ do analizy jakoÊci przestrzeni szkolnej. Po wyciàgni´ciu wniosków z m.in. ankiet czy debat szkolnych
wyniki swojej pracy przedstawiliÊmy
podczas debaty dzielnicowej. Mamy nadziej´, ˝e po konsultacjach z architektem
b´dziemy mieli realny wp∏yw na wyglàd
szkó∏ na terenie Weso∏ej.

Chcesz si´ w∏àczyç? Masz jakieÊ pytania? Nie
bój si´ napisaç! Piszcie na mrwesola@gmail.com.
Zapraszamy te˝ na nasz profil na Facebooku:
www.facebook.com/mrdwesola/.
Aleksandra Bakiera
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a

Po ukoƒczeniu wykopu wokó∏ ca∏ej bry∏y
schronu przysz∏a pora na jej oczyszczenie.
U˝yliÊmy do tego metody
piaskowania – pot´˝na
spr´˝arka t∏oczy spr´˝one
powietrze z suchym piaskiem pod ciÊnieniem ponad 8 atmosfer. Strumieƒ
piasku doskonale czyÊci beton i stal z efektów korozji,
mchów i porostów, a tak˝e
graffiti. Kilkugodzinne staranne czyszczenie sprawi∏o,
i˝ bry∏a schronu wyglàda
jak nowa, widaç czyÊciutki,
jasny beton. Oczyszczenie
bry∏y pokaza∏o te˝ skal´
destrukcji obiektu dokonanej przez amatorskie (byç mo˝e powojenne) próby jego wysadzenia – ukaza∏y si´
liczne p´kni´cia i ubytki w betonie oraz
struktura zbrojeƒ konstrukcji, które uzupe∏nimy podczas kolejnego etapu prac.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
oczyszczonej bry∏y obiektu, nim zmienià jà
dalsze prace restauratorskie.
Hubert Trzepa∏ka
Nr 183 / Wrzesieƒ 2016
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ul. Jana Pawła II 260
Warszawa-Wesoła, os. Stara Miłosna
tel. 512-282-733, 668-111-614
www.n-joy.com.pl
Język angielski

Język niemiecki

Język hiszpański

Język włoski

Język francuski

•
•
•
•
•
•
•

Kursy dla dzieci od lat 5
Kursy dla młodzieży i dorosłych
Kursy egzaminacyjne
Science for Kids
Business English
Intensywne kursy weekendowe
Lekcje indywidualne

Zapraszamy na zaj´cia
Aikido dla dzieci i młodzie˝y
G
G
G
G
G

Zabawy i çwiczenia
ogólnorozwojowe
Poprawa koncentracji
i motoryki
Wsparcie integracji
sensorycznej
Wychowanie i współpraca
w grupie
Zabawa i integracja
z rówieÊnikami

Aikido dla dorosłych
G
G

Poprawa kondycji fizycznej
Samoobrona dla ka˝dego

Zaj´cia w WESOŁEJ – Judo Fight Club, Gimnazjum nr 119
ul. Klimatyczna 1 (mała sala gimnastyczna na 1 pi´trze).
Terminy: wtorek i czwartek godz. 18.00–21.00.
Informacje o zaj´ciach pod tel. 607 30 21 30.

www.aikido.waw.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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QUO VADIS, EDUKACJO?
O oÊwiacie w Weso∏ej – rozmowa z zast´pcà burmistrza ds. spo∏ecznych Marianem Mahorem
WS: Jest Pan cz∏onkiem Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
odpowiedzialnym w dzielnicy za
oÊwiat´. Jak postrzega Pan miniony rok szkolny w Weso∏ej w∏aÊnie
w tym zakresie? Jakie by∏y zasadnicze zadania, trudnoÊci i osiàgni´cia, o których warto opowiedzieç naszym czytelnikom?
M.M.: Miniony rok szkolny nale˝a∏ do doÊç spokojnych zarówno pod
wzgl´dem merytorycznym, jak i finansowym. G∏ównym zadaniem, z jakim musieliÊmy si´ zmierzyç, by∏a w∏aÊciwa organizacja roku
szkolnego, zw∏aszcza na terenie osiedla Stara Mi∏osna, gdzie obie szko∏y podstawowe zacz´∏y odczuwaç lekkie „przeludnienie”. Uda∏o si´ jednak
– m.in. dzi´ki utworzeniu dodatkowych dwóch sal
lekcyjnych w SP 353, a tak˝e dzi´ki znakomitym
umiej´tnoÊciom organizacyjnym i przedsi´biorczoÊci dyrektorów tych szkó∏ – przyjàç do klas pierwszych i „zerówek” wszystkich ch´tnych, zarówno
dzieci 7-letnie, jak i 6-letnie, a nawet 5-letnie, bo
i takie zg∏asza∏y wol´ podj´cia edukacji w murach
szkolnych. Du˝y wk∏ad w racjonalne rozwiàzanie
tego problemu mia∏a przychylnoÊç i zrozumienie,
z którymi spotkaliÊmy si´ ze strony rodziców dzieci – mieszkaƒców osiedla. Dynamiczna demografia w osiedlu Stara Mi∏osna spowodowa∏a podj´cie szybkich kroków zmierzajàcych do rozbudowy
SP 173. PozyskaliÊmy stosowne Êrodki z Biura
Edukacji m.st. Warszawy – ponad 4 mln z∏ –

i w momencie, w którym rozmawiamy, ju˝ trwajà prace projektowe rozbudowy placówki. Poza tymi
„drobnymi” k∏opotami organizacyjnymi ca∏y rok szkolny przebiega∏
p∏ynnie i bez zak∏óceƒ. Istotne
w tym wzgl´dzie by∏o ogromne
wsparcie, jakie dzielnica uzyska∏a
w zakresie finansowania oÊwiaty
z m.st. Warszawy. By∏ to z pewnoÊcià jeden z bardziej „uporzàdkowanych” bud˝etów oÊwiatowych
w ostatnich latach, pozwalajàcy na realizacj´
praktycznie wszystkich planów edukacyjno-wychowawczych naszych placówek. Realizowane
by∏y zarówno innowacje edukacyjne, jak i projekty
unijne, zwi´kszonà opiek´ specjalistycznà – logopedycznà, psychologicznà i pedagogicznà – otrzyma∏y te˝ dzieci ucz´szczajàce czy to do przedszkoli, czy do szkó∏. Z nies∏abnàcym rozmachem realizowany by∏ w placówkach Warszawski Program
Edukacji Kulturalnej, po raz pierwszy finansowaliÊmy w nim tak˝e projekty przedszkolne. Po t∏ustych latach 2013–2015 tak˝e i w tym roku do Êcis∏ego fina∏u WPEK zakwalifikowa∏y si´ dwa projekty z naszej dzielnicy. Na podobnym, wysokim
poziomie, od lat zresztà, utrzymujà si´ wyniki edukacyjne uzyskane w sprawdzianach 6-klasisty i egzaminach gimnazjalnych. Wcià˝ prym wiodà tutaj wszystkie trzy szko∏y w Starej Mi∏oÊnie, ale
tak˝e pozosta∏e szko∏y, ze zmiennym szcz´Êciem,
starajà si´ poprawiç swoje wyniki. Szkoda, ˝e

Pomys∏ na medal!
Aby dbaç o Êrodowisko naturalne i o czystoÊç wokó∏ nas,
nie potrzeba wielkich odgórnych inicjatyw czy szeroko zakrojonych projektów ekologicznych. Wystarczy dobry pomys∏ i troch´ pracy w∏o˝onej
w jego realizacj´. Tego lata takà w∏aÊnie inicjatywà wykaza∏a si´ dwójka m∏odych mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Maja
i Jonatan ˚arneccy, 12-latka
i 9-latek, ujrzeli w osiedlowym
stawie ˝ab´, doko∏a której
znajdowa∏o si´ mnóstwo
Êmieci. Stwierdzili, ˝e ˝aby nie

mogà ˝yç w takich warunkach, i postanowili te warunki zmieniç! Ale nie doraênie, w postaci zebrania
Êmieci otaczajàcych ˝abk´,
lecz d∏ugofalowo i systemowo. Sami wydrukowali
kartki z napisem „Dbaj
o swoje Êrodowisko” i porozklejali je w okolicy
swojego zamieszkania razem z workami na Êmieci
opatrzonymi napisem
„Êmietnik”. Te niebieskie
w∏asnor´cznie wykonane Êmietniki
codziennie opró˝niajà i tym sposobem
wspaniale dbajà o naszà okolic´!
A dbanie to jest „zaraêliwe” – do akcji
do∏àczyli si´ tak˝e ich mali sàsiedzi.

zgodnie z zapowiedziami MEN sprawdzian 6-klasisty odby∏ si´ ju˝ po raz ostatni, a gimnazja po
prostu majà zniknàç z mapy sieci szkó∏. Wydawa∏o si´, ˝e w chwili kiedy system zaczà∏ ju˝ naprawd´ prawid∏owo funkcjonowaç, reformowanie szkolnictwa – i to tak gruntowne – nie by∏o
pierwszorz´dnà potrzebà edukacyjnà. Potrzebne
by∏o raczej jego ulepszanie, rozszerzanie obowiàzkowego wychowania przedszkolnego, tak
istotnego w kontekÊcie szeroko rozumianego wyrównywania szans edukacyjnych.
WS: No w∏aÊnie, co nowego czeka nas
w nadchodzàcym roku szkolnym? Czy samorzàd ju˝ teraz przygotowuje si´ do zapowiadanej „reformy oÊwiatowej”?
M.M.: Formalnie nie ma takiej potrzeby, bo nic
oficjalnie nie zosta∏o przedstawione, na stronie internetowej MEN jest jedynie projekt nowej ustawy, niemniej to wcià˝ tylko projekt. B´dziemy
wi´c czekaç do 16 wrzeÊnia, kiedy to ma nastàpiç
og∏oszenie za∏o˝eƒ tych zmian. Niemniej ju˝ same
zapowiedzi budzà du˝y niepokój, zw∏aszcza
w sferze infrastruktury koniecznej czy niezb´dnej
do ich realizacji. I jest oczywiste, ˝e ju˝ dziÊ czynimy jakieÊ pierwsze „przymiarki” do ró˝nych rozwiàzaƒ, zak∏adamy ró˝ne warianty, staramy si´
przewidzieç i byç gotowymi na wszelkie scenariusze. Ale rzeczywiÊcie z wchodzeniem w szczegó∏y
lepiej poczekaç. Niezale˝nie od oficjalnego og∏oszenia zmian, ju˝ na podstawie samego projektu
ustawy przygotowujemy si´ do jej realizacji. Najbardziej skomplikowana sytuacja b´dzie niewàtpliwie w Starej Mi∏oÊnie, gdzie poszerzenie szkó∏
podstawowych do 8 klas i wygaszenie gimnazjum
wymusi najprawdopodobniej utworzenie w osiecd. na str. 9

Serdecznie gratulujemy Wam, Maju i Jonatanie, Êwietnego pomys∏u i udanej jego realizacji.
Niech inni biorà z Was przyk∏ad!
Hanna Kowalska

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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cd. ze str. 8

dlu trzeciej podstawówki z podzia∏em osiedla na
trzy obwody szkolne. Koncepcj´ t´ ju˝ dzisiaj
omawiamy i konsultujemy z dyrektorami wszystkich trzech szkó∏ w Starej Mi∏oÊnie.
WS: Czy Pana zdaniem tak g∏´bokie zmiany
w systemie oÊwiaty to ruch w dobrà czy te˝
z∏à stron´?
M.M.: Jak ju˝ wspomnia∏em wczeÊniej, uwa˝am, ˝e nie by∏o ˝adnej takiej potrzeby edukacyjnej. Poprzednio wdro˝ona reforma tworzàca
gimnazja zacz´∏a ju˝ bardzo prawid∏owo funkcjonowaç i przynosiç wymierne efekty, zarówno
edukacyjne, jak i wychowawcze – burzenie jej
przyniesie jedynie zb´dne, a czasami trudne do
„ogarni´cia” zamieszanie.
WS: Du˝o mówi∏o si´ w kontekÊcie nadchodzàcego roku szkolnego o problemie z miejscami dla 3-latków w przedszkolach. Skàd
problem i jak to wyglàda w Weso∏ej?
M.M.: Patrzàc z perspektywy ca∏ego kraju, decyzja ze strony MEN umo˝liwiajàca rodzicom pozostawienie dziecka 6-letniego w oddziale przedszkolnym w szkole lub w przedszkolu spowodowa∏a, ˝e wiele gmin w Polsce musia∏o zmierzyç
si´ z problemem braku wolnych miejsc dla dzieci
3-letnich. Przedszkola dysponujà tylko okreÊlonà
liczbà miejsc i zwykle mogà przyjàç m∏odsze roczniki dzieci, o ile miejsca zostanà zwolnione przez
starszych wychowanków placówek. Pami´tajmy,
˝e w roku szkolnym 2015/2016 gminy musia∏y

równie˝ zapewniç miejsca dla wszystkich dzieci
4-letnich, o ile ich rodzice zechcieli pos∏aç swoje
dziecko do przedszkola prowadzonego przez samorzàd. Przedstawiony problem braku miejsc dla
3-latków nie ominà∏ równie˝ Warszawy, choç stolica poradzi∏a sobie z nim wyjàtkowo dobrze. Do
warszawskich przedszkoli prowadzonych przez
samorzàd przyj´to ponad 10,5 tysiàca dzieci.
W Weso∏ej wi´kszoÊç rodziców dzieci 6-letnich
podj´∏a decyzj´ o pos∏aniu swych pociech do klas
pierwszych lub oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach – tzw. „zerówek”. Ponadto zakoƒczy∏a si´ rozbudowa Przedszkola nr 259 (na Placu Wojska Polskiego), które aktualnie jest gotowe na przyj´cie a˝
125 dzieci. Dzi´ki temu nasze 4 przedszkola mog∏y
przyjàç nowe dzieci, w tym du˝à grup´ – bo liczàcà 131 podopiecznych – dzieci 3-letnich. W pierwszej cz´Êci rekrutacji (przypadajàcej na okres od
marca do kwietnia) oko∏o 50 dzieci 3-letnich nie
zosta∏o przydzielonych do ˝adnego z przedszkoli,
przy czym elektroniczny przydzia∏ miejsc móg∏ dotyczyç tylko tych placówek, które rodzice brali pod
uwag´ w z∏o˝onych wnioskach. Nale˝y podkreÊliç,
˝e rekrutacja do oddzia∏ów przedszkolnych jest
procesem dynamicznym i ciàg∏ym. Po zakoƒczeniu
pierwszej cz´Êci rekrutacji rozpocz´∏a si´ rekrutacja
uzupe∏niajàca, która praktycznie trwa ca∏y rok
szkolny. Faktem jest, ˝e rodzice dzieci w wieku
przedszkolnym z ro˝nych przyczyn rezygnujà
z przydzielonych miejsc, a wtedy przedszkola mogà przyjàç kolejnych wychowanków. Informacj´
o ofercie wolnych miejsc rodzice mogà znaleêç na

stronie Biura Edukacji. Równie˝ nasze weso∏owskie przedszkola, co jakiÊ czas, mogà dysponowaç
pojedynczymi wolnymi miejscami. Na przyk∏ad
Przedszkole nr 259 aktualnie dysponuje kilkoma
wolnymi miejscami dla dzieci 3- lub 4-letnich. Rozwa˝amy równie˝ uruchomienie dodatkowej grupy
przedszkolnej dla najm∏odszych dzieci w Przedszkolu nr 262 na ul. Wilanowskiej 3.
WS: Czy ma Pan na koniec naszej rozmowy jakiÊ szczególny przekaz dla naszych czytelników?
M.M.: Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e w Weso∏ej dysponujemy znakomità kadrà zarzàdczà w oÊwiacie,
dyrektorzy szkó∏ i przedszkoli wraz ze swymi zast´pcami, wspierani przez doÊwiadczone zespo∏y
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dzielnicowego Biura Finansów OÊwiaty oraz Wydzia∏u
OÊwiaty, Kultury i Sportu – tworzà bardzo kompetentnà i zwartà dru˝yn´ ludzi, którzy wspó∏pracujà ze sobà, wymieniajà doÊwiadczenia, wzajemnie si´ wspierajà. I na tym w∏aÊnie opieram swój
optymizm co do tytu∏owego „Quo vadis, Edukacjo?”. Bez wzgl´du na wyznaczane nam zadania
i kierunki rozwoju, bez wzgl´du na trudnoÊci, we
w∏asnym oraz wszystkich wspó∏pracowników
imieniu, pragn´ zapewniç wszystkich mieszkaƒców, zw∏aszcza tych posiadajàcych dzieci w wieku
edukacyjnym, ˝e do∏o˝ymy wszelkiej starannoÊci,
aby sprostaç wyzwaniom i zapewniç naszym dzieciom i ich rodzicom jak najwy˝szy standard pracy
placówek oÊwiatowych w Weso∏ej. I podo∏amy
temu zobowiàzaniu.

Wypo˝yczalnia samochodów ju˝ w przysz∏ym roku
System wypo˝yczania
miejskich samochodów
cieszy si´ powodzeniem
wÊród naszych zachodnich
sàsiadów, a od 2017 roku
sami b´dziemy mogli przekonaç si´ o jego zaletach.
Bowiem w przysz∏ym roku
kalendarzowym na ulicach
stolicy ma pojawiç si´ od 300 do 500 miejskich,
niskoemisyjnych aut, które ka˝dy, kto posiada
prawo jazdy i zarejestruje si´ w odpowiednim
systemie, b´dzie móg∏ u˝ytkowaç przez okreÊlony, wskazany przez siebie czas.
Sposób rejestracji w systemie ma byç jak najbardziej przejrzysty i czytelny. Najprawdopodobniej
b´dzie opiera∏ si´ na stronie internetowej, infolinii
bàdê aplikacji mobilnej. Samochód b´dzie mo˝na
wypo˝yczyç i oddaç w dowolnym legalnym miejscu parkingowym na obszarze centrum miasta, do
którego oprócz Mokotowa, Ochoty, Pragi-Pó∏noc,

ÂródmieÊcia, Woli i ˚oliborza nale˝y równie˝ Praga-Po∏udnie. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej UM Warszawa, korzystajàc z auta,
mo˝na si´ b´dzie poruszaç tak˝e poza tà strefà.
Zaskakujàcy jest fakt, i˝ jedynà op∏atà, którà
b´dzie ponosi∏ u˝ytkownik auta, b´dzie wypo˝yczenie samego samochodu. Cena zostanie okreÊlona podczas planowanych negocjacji pomi´dzy
miastem a firmami zainteresowanymi prowadzeniem systemu. Niezaprzeczalnie istotnà kwestià
jest fakt, i˝ koszt wypo˝yczenia samochodu z za∏o˝enia ma byç konkurencyjny w porównaniu do
sporadycznego korzystania z w∏asnego auta. Dlatego równie˝ osoba, która wypo˝yczy auto, nie
b´dzie ponosi∏a kosztów zwiàzanych z benzynà
czy te˝ parkowaniem w strefie p∏atnego parkowania. Wr´cz idylliczna wizja wprowadzenia carsharingu w Warszawie dodatkowo nabiera rumieƒców, gdy poznajemy przyczyny wprowadzenia tego systemu. Paradoksalnie okazuje si´
bowiem, ˝e g∏ównym celem nowego systemu ma

byç zmniejszenie liczby aut na sto∏ecznych ulicach. Obecnie w Warszawie na 1000 mieszkaƒców przypada ich 600. Jeden samochód publiczny mo˝e zastàpiç dziesi´ç prywatnych samochodów – tak sta∏o si´ w wielu miastach Europy. Ich
w∏aÊciciele, korzystajàcy dotàd z w∏asnych pojazdów kilka razy w miesiàcu, decydujà si´ na sprzeda˝ auta – poniewa˝ koszty jego utrzymania sà
wy˝sze ni˝ okresowy wydatek na wypo˝yczenie
miejskiego samochodu. Inni rezygnujà z zakupu
drugiego samochodu dla rodziny i zamiast tego
korzystajà z carsharingu. System jest te˝ atrakcyjnà ofertà dla tych firm, które muszà korzystaç
z auta w centrum a nie chcà ponosiç zwiàzanych
z tym kosztów – informuje UM Warszawa.
Od po∏owy sierpnia br. Urzàd m.st. Warszawy
przez nast´pne 45 dni czeka na zg∏oszenia firm,
które chcà wziàç udzia∏ w negocjacjach dotyczàcych wprowadzenia i realizacji carsharingu
w stolicy.
Olga ¸´cka

REKL AMA
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Âwiatowe Dni M∏odzie˝y w Weso∏ej
W ramach Âwiatowych Dni M∏odzie˝y w Krakowie, tak˝e w Warszawie w okresie 20–25 lipca
odby∏y si´ Dni w Diecezjach. Do stolicy przyjecha∏y grupy pielgrzymów, którzy chcieli ciekawie

sp´dziç czas przed najwa˝niejszym spotkaniem
z Ojcem Âwi´tym w Krakowie. Pielgrzymi odwiedzili tak˝e dzielnic´ Weso∏a, gdzie zostali ugoszczeni przez mieszkaƒców w ich domach.
Jednà z atrakcji, które zosta∏y
przygotowane dla pielgrzymów
przez Zarzàd Dzielnicy Weso∏a,
by∏ zorganizowany 21 lipca
2016 r. spacer edukacyjny, majàcy na celu pokazanie kilku ciekawych miejsc w naszej dzielnicy.
W programie spotkania znalaz∏y
si´: zwiedzanie koÊcio∏a OpatrznoÊci Bo˝ej z malowniczymi freskami Jerzego Nowosielskiego
z udzia∏em konserwatora zabytków Pana Paw∏a Sadleja, spacer
Êcie˝kami Lasu Milowego w towarzystwie pracownika Nadle-

Ênictwa Drewnica Pana Piotra Daniszewskiego oraz zwiedzanie bunkra
z II wojny Êwiatowej, o którym opowiadali Pan Piotr Orlaƒski oraz Pan Micha∏ Pawlak – cz∏onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji PRO FORTALICIUM Ko∏o Terenowe „PrzedmoÊcie Warszawa”.
Sam spacer zosta∏ entuzjastycznie przyj´ty
przez uczestników, czego dowód dali, wr´czajàc
na po˝egnanie zast´pcy burmistrza dzielnicy Weso∏a Panu Marianowi Mahorowi kopi´ ikony ukraiƒskiej z podzi´kowaniem za jego osobisty wk∏ad
i zaanga˝owanie w organizacj´ pobytu pielgrzymów w Weso∏ej.
Oprócz atrakcji dzielnicowych goÊcie uczestniczyli tak˝e w licznych wydarzeniach w centrum
stolicy, z których najwi´kszym by∏ wspania∏y
koncert zorganizowany przez Miasto Sto∏eczne
Warszaw´ – „WIARA. NADZIEJA. MI¸OÂå”.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

Wakacyjne wspomnienia i aktywna jesieƒ
Tegoroczne wakacje to czas, w którym OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a przygotowa∏ atrakcje tak˝e dla starszych mieszkaƒców
naszej dzielnicy. W czerwcu by∏ g∏ównym organizatorem V edycji konkursu „Seniorzy Majà Talent”. Kolejny raz warszawscy seniorzy udowodnili, ˝e posiadajà wiele talentów. Nagrodzono
artystów w pi´ciu kategoriach, rozdano a˝
osiemnaÊcie statuetek.
W lipcu z OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej ciekawi Êwiata wielopokoleniowi odkrywcy wyruszyli na wyjazd edukacyjno-integracyjny do
Centrum Nauki Kopernik. Starsi uczestnicy tej
przygody mogli przenieÊç si´ w przestrzeƒ iluzji optycznych, wejÊç w krain´ emocji oraz odkryç neurobiologii i technologii. Podczas pokazów naukowych napi´cie zdecydowanie wzros∏o za sprawà Teatru Wysokich Napi´ç oraz
Teatru Robotycznego. Wyjazd by∏ wspania∏à

okazjà do wspólnego
sp´dzenia czasu i zabawy dla starszych
i m∏odszych mieszkaƒców dzielnicy.
Od sierpnia w OÊrodku dzia∏a Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora, w którym seniorzy
biorà udzia∏ w zaj´ciach
z obs∏ugi komputera,
telefonu czy innych
urzàdzeƒ cyfrowych.
Jesienna oferta OÊrodWielopokoleniowi odkrywcy w Centrum Nauki Kopernik
ka zapowiada si´ rówLato po˝egnamy podczas integracyjnego Pikninie aktywnie i atrakcyjnie. Ju˝ we wrzeÊniu, w raku pod Wiatkami przy Urz´dzie Dzielnicy, który
mach Warszawskiego Tygodnia Seniora zorganiodb´dzie si´ w ostatnim tygodniu wrzeÊnia. Pikzujemy spotkanie wyk∏adowe z lekarzem geriatrà
nik b´dzie obfitowa∏ w szereg atrakcji – muzyk´
po∏àczone z Warsztatami Aktywnego Seniora.
na ˝ywo, pokaz çwiczeƒ fiREKL AMA
zycznych dla seniorów
oraz pieczenie kie∏basek.
Nast´pnie zaczniemy przygotowania do corocznej
edycji du˝ego wydarzenia
w naszej dzielnicy – integracyjnego Balu Seniora.
Jak co roku Bal odb´dzie
si´ w budynku Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w drugiej
po∏owie paêdziernika.
W celu uzyskania szczeZAPISY do Grup Początkujących
gó∏owych informacji prosimy o kontakt z OÊrodwt-czw, godz. 17:00-18:00 – rocznik 2012–2011
kiem pod nr. telefonu
wt-czw, godz. 18:00-19:00 – rocznik 2010–2009
(22) 773-44-12.
pon-śr-pt, godz. 17:00-18:15 – rocznik 2008–2007
Serdecznie zapraszamy!
pon-śr-pt, godz. 18:15-19:30 – rocznik 2006–2004
pon-śr, 19:30-21:00 – judo dla dorosłych pow. 15 lat

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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RJnO w Portugalii i kolejny sezon
Pucharu Warszawy i Mazowsza
Ju˝ po raz drugi w Portugalii zosta∏y zorganizowane Mistrzostwa
Âwiata w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´, tym razem po∏àczone
z Mistrzostwami Europy Juniorów
M∏odszych.
Reprezentacja Polski sk∏ada∏a
si´ z siedmiu zawodników, z czego pi´ciu to reprezentanci klubów
z Warszawy. Jakub Jaroszek jest
zawodnikiem Teamu 360 stopni
z Weso∏ej, a Bartosz Nowak, Bartosz Niebielski oraz Hubert i Igor
Kielakowie – UKS Falenica Warszawa. Postali dwaj reprezentanci
to ¸ukasz Czerniak z Ostródy i ArOd lewej: ¸ukasz Czerniak, Jakub Jaroszek, Artur ˚ebrowski
tur ˚ebrowski z Gdaƒska.
– VI miejsce M20. Fot. Ludomir Parfianowicz
Mistrzostwa by∏y rozgrywane
ce trasy, a do tego nieustanny ˝ar z nieba powow Êrodkowej cz´Êci Portugalii w okolicach miadowa∏y, ˝e rywalizacja by∏a bardzo ciekawa.
sta Aqueda. Tereny bardzo ciekawe, wymagajà-

W startach indywidualnych najlepszymi wynikami mogli si´ pochwaliç: Bartosz Nowak –
12 miejsce na dystansie Êrednim oraz Jakub Jaroszek na dystansie klasycznym – tak˝e 12 miejsce. Bardzo dobrze natomiast wystartowali nasi
m∏odzi zawodnicy w zawodach sztafetowych.
Sztafeta juniorów m∏odszych zaj´∏a 5 miejsce,
a juniorów 6 miejsce, co by∏o powtórzeniem najlepszego wyniku w tej kategorii z roku 2014. Bogatsi o kolejne doÊwiadczenia wróciliÊmy do kraju, gdzie czekajà nas kolejne starty, mi´dzy innymi w Pucharze Warszawy i Mazowsza w RJnO.
We wrzeÊniu w dniach 24–25.09.2016 zawody
odb´dà si´ w sobot´ w Lesie M∏ociƒskim,
a w niedziel´ w Weso∏ej w Lesie Sobieskiego,
natomiast w kolejny weekend (pierwszy weekend paêdziernika) rywalizowaç b´dziemy w Aninie. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosiç
wszystkich zainteresowanych do spróbowania
swoich si∏ i spotkania si´ przy okazji z zawodnikami naszej kadry narodowej w RJnO.
Wszystkie informacje jak zawsze na
www.orienteering.waw.pl.
Jan Cegie∏ka

Zielone Punkty Kontrolne w Weso∏ej!
Blisko sto punktów kontrolnych, pi´ç specjalistycznych
map do biegu na orientacj´,
tyle˝ tablic informacyjnych,
stojàcych w ró˝nych miejscach
naszej dzielnicy – to efekt zrealizowania przez Stowarzyszenie Team 360 Stopni projektu
„Zielone Punkty Kontrolne
w Weso∏ej” w ramach bud˝etu
partycypacyjnego 2016.
Decyzj´ o realizacji tego
projektu podj´li nieco ponad
rok temu mieszkaƒcy, wskazujàc na niego podczas g∏osowania. Mamy nadziej´, ˝e ju˝ wkrótce b´dà
mieli okazj´ przekonaç si´ o s∏usznoÊci swojego
wyboru... Infrastruktura stan´∏a ju˝ bowiem
w lasach, po∏o˝onych w pó∏nocnej oraz zachodniej cz´Êci naszej dzielnicy. Strona po∏udniowa
musi poczekaç na swojà kolej – mo˝e do nast´pnego g∏osowania?...

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

A o co chodzi z tymi Zielonymi
Punktami? NajproÊciej rzecz ujmujàc – to jest projekt dla
wszystkich tych, którzy majà
ochot´ nauczyç si´ nawigacji albo/i lubià chodziç/biegaç/jeêdziç
po lesie... Mapy do
biegu na orientacj´ to
bardzo dok∏adne odwzorowanie tego, co
si´ znajduje w terenie.
Ka˝da górka, do∏ek,
polanka – wszystko to
mo˝na na tych mapach
znaleêç. Zielone Punkty
Kontrolne zaÊ to drewniane s∏upki wyposa˝one w przyrzàdy do potwierdzania obecnoÊci na tych˝e punktach (tak
zwane perforatory). Ich lokalizacja jest
zaznaczona na mapach. Niektóre ZPK
stojà w miejscach bardzo ∏atwych do
znalezienia – takich jak skrzy˝owania
czy rozwidlenia Êcie˝ek. Inne – nieco bardziej schowane w lesie; te namierzyç jest
troch´ trudniej – ale
przecie˝ o to w∏aÊnie chodzi
w nauce nawigacji!
Ponadto w terenie stoi pi´ç
tablic informacyjnych (po jednej
na ka˝dej mapie). Na tych tablicach umieszczone sà mapy, informacja o projekcie oraz kody
QR – za pomocà których mo˝na
sobie mapy Êciàgnàç na urzàdzenie wyposa˝one w ekran (telefon, tablet itp.).

Ale mapy mo˝na sobie wydrukowaç! Pliki, z których mo˝na korzystaç, mo˝na pobraç albo ze strony Urz´du Dzielnicy: http://www.wesola.waw.pl/zielonypunktkontrolny, albo ze
strony Teamu 360 Stopni: www.team360.pl.
Z mapami w r´ku mo˝na ju˝ iÊç do lasu... JeÊli jednak ktoÊ chcia∏by dowiedzieç si´ czegoÊ
wi´cej na temat nawigacji, mo˝e poczekaç do je-

sieni. Wówczas bowiem planujemy – w oparciu
o infrastruktur´ ZPK – przeprowadzenie cyklu zaj´ç szkoleniowych z orientacji sportowej. B´dzie
mo˝na nauczyç si´ nawigacji – czytania mapy
i umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ nià w terenie
– od specjalistów, czyli medalistów Mistrzostw
Polski w orientacji sportowej.
Tak czy inaczej – zapraszamy do lasu, to przecie˝ nasz wspólny projekt!
Igor B∏achut
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P¸YWANIE
Dlaczego tak lubimy p∏ywaç? Spróbujmy
odpowiedzieç, przypominajàc kilka faktów.
P∏ywanie jest umiej´tnoÊcià utylitarnà,
przede wszystkim chroniàcà ˝ycie. Ka˝dy,
kto znajdzie si´ z powodu ró˝nych okolicznoÊci w Êrodowisku wodnym, powinien
umieç p∏ywaç, aby ochroniç w∏asne ˝ycie.
Nie sposób pominàç faktu, ˝e p∏ywanie stanowi element ochrony i piel´gnacji zdrowia przez kàpiele, p∏ywanie rekreacyjne,
sporty wodne.
Pozytywny wp∏yw na organizm wynika
stàd, i˝ p∏ywanie jest najwszechstronniejszà
formà ruchu o najszerszym, pozytywnym
dzia∏aniu na cz∏owieka, która:
• wspomaga rozwój, koryguje wady postawy, dzia∏a profilaktycznie przeciw chorobom aparatu ruchu;
• uaktywnia dzia∏anie uk∏adu oddechowego – lepsze dotlenienie;
• uaktywnia dzia∏anie uk∏adu krà˝enia – lepiej od˝ywia wszystkie komórki, szybciej
likwiduje stany zapalne organizmu;
• uaktywnia mechanizm termoregulacji
(hartowanie, zapobieganie cz´stym infekcjom górnych dróg oddechowych);
• uaktywnia mechanizmy przemiany materii – lepsze wch∏anianie, nadbudowywanie tkanek (szczególnie komórek mi´Êniowych);

• reguluje i usprawnia uk∏ad nerwowy: redukuje napi´cie nerwowe (stres), usprawnia
mechanizmy percepcji, przyspiesza procesy
uczenia si´, pomaga zachowaç sprawnoÊç
intelektualnà, u dzieci redukuje negatywne
objawy nadpobudliwoÊci ruchowej fizjologicznej, rozwojowej oraz patologicznej;
• reguluje prac´ wszystkich narzàdów,
a szczególnie gospodark´ hormonalnà.
Powy˝sze reakcje sà efektem naturalnej
zdolnoÊci przystosowania si´ organizmu do
zmieniajàcych si´ warunków, w jakich przebywa cz∏owiek: od Êrodowiska gazowego
przez wodne i powrót do gazowego. Towarzyszà temu zmiany temperatury i zmiany
ciÊnienia (na ciÊnienie hydrostatyczne dzia∏ajàce na cia∏o zanurzone w wodzie). Wyst´pujà te˝ du˝e ró˝nice wilgotnoÊci powietrza mi´dzy halà basenowà a otoczeniem.
P∏ywanie to wa˝ny element rehabilitacji
osób niepe∏nosprawnych, rekonwalescentów wracajàcych do zdrowia oraz tych, których niepe∏nosprawnoÊç jest sta∏à cechà ˝ycia. SzeÊciokrotne odcià˝enie, jakiemu
poddane jest zanurzone w wodzie cia∏o, daje doskona∏e warunki do, cz´sto jedynej,
aktywnoÊci tych osób, nie majàcych mo˝liwoÊci çwiczenia w inny sposób.
Innym pozytywnym aspektem jest kszta∏towanie zachowaƒ higienicznych. Zaj´cia p∏ywania w obiekcie publicznym wymuszajà odpowiednie zachowania, kszta∏tujàc w ten spo-

Zapraszamy do Lublina

■

Ko∏o PTTK w Weso∏ej w dniach 22–23 paêdziernika
2016 r. proponuje Paƒstwu wycieczk´, podczas której
odwiedzimy Lublin oraz miejscowoÊci po∏o˝one na
zachód od Lublina:
■ Lublin – nazywany jest stolicà wschodniej Polski
– niegdyÊ pot´˝ne centrum polityczne, dziÊ jest miastem pe∏nym wspania∏ych zabytków,
■ Kazimierz Dolny – urocze miasteczko o zabytkowym rozplanowaniu
urbanistycznym i renesansowej zabudowie,
■ Pu∏awy – gdzie w przepi´knym parku, któremu ksi´˝na Czartoryska
nada∏a form´ romantycznego ogrodu w stylu angielskim, stoi rezydencja Czartoryskich,
■ Na∏´czów – pe∏ne zieleni miasteczko, które ocali∏o urok i nastrój dawnego kurortu.
Zwiedzimy miedzy innymi:
■ w Pu∏awach – zabytkowy park Czartoryskich i rezydencj´,
■ w Kazimierzu Dolnym – zamek, baszt´, far´, odb´dziemy spacer po zabytkowej cz´Êci miasta, a tak˝e malowniczym wàwozem korzeniowym,

■

sób pozytywne nawyki zwiàzane z samoobs∏ugà i kulturà higienicznà cz∏owieka. Kszta∏towanie nawyków jest jednoczeÊnie elementem edukacji spo∏ecznej jednostki i formà
podnoszenia poziomu spo∏eczeƒstwa.
Wa˝ny u dzieci i doros∏ych jest proces socjalizacji lub jej doskonalenia przez: wprowadzanie dzieci i m∏odzie˝y w system regulaminów – kontynuacja rodzicielskiego i szkolnego procesu przyswajania zasad, przepisów
– wst´p do przestrzegania prawa; uÊwiadamianie wspó∏odpowiedzialnoÊci za zdrowie
u˝ytkowników p∏ywalni – kontrol´ i ocen´
w∏asnego stanu zdrowia – jeÊli jestem chory,
nie mog´ si´ kàpaç; rozwijanie relacji z innymi ludêmi – obecnoÊç wielu korzystajàcych
zmusza do kontaktów spo∏ecznych.
Ka˝dy to wie: efektem regularnych çwiczeƒ
jest wzrost poziomu sprawnoÊci fizycznej i stanu zdrowia. Wy˝szy poziom sprawnoÊci, wytrzyma∏oÊci i odpornoÊci prowadzi do poprawy stanu zdrowia jednostek i w aspekcie szerszym – spo∏ecznoÊci. Musimy pami´taç, ˝e
podejmowana aktywnoÊç fizyczna wyzwala
w organizmie cz∏owieka hormony emocji zwane endorfinami, które uÊmierzajà ból, wywo∏ujà pozytywne reakcje, dajàc dobry nastrój.
Takiego w∏aÊnie dobrego nastroju i zdrowia ˝yczymy Paƒstwu, zach´cajàc do p∏ywania w Aquaparku Wesolandia w naszej
dzielnicy przy ul. Wspólnej 4 w Zielonej.
Jacek Grajewski

w Na∏´czowie – Muzeum S. ˚eromskiego i B. Prusa, Pa∏ac Ma∏achowskich oraz Park Zdrojowy z zabytkowymi obiektami sanatoryjnymi
i ró˝norodnym drzewostanem,
w Lublinie – zamek królewski, kaplic´ Trójcy Âwi´tej z bezcennymi
polichromiami, Trybuna∏, rynek, Bram´ Krakowskà.

Wyjazd: 22 paêdziernika 2016 r., zbiórka na parkingu pod halà sportowà
przy ul. Pogodnej o godz. 7.00
Powrót: w to samo miejsce 23 paêdziernika 2016 ok. godz. 21.00.
Wpisowe: 250 z∏ doroÊli, 220 z∏ – dzieci do 15 roku ˝ycia, zaliczka w wysokoÊci 50 z∏ p∏atna w ciàgu 2 tygodni od zg∏oszenia
Wy˝ywienie: Êniadanie, obiad i kolacja 22 paêdziernika oraz Êniadanie
i obiad 23 paêdziernika.
Nocleg w Domu Pielgrzyma w Wàwolnicy (dodatkowo mo˝liwoÊç zwiedzenia Sanktuarium).
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl do 20 paêdziernika 2016 r.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel.: 510 079 422
Liczba miejsc: 50

Serdecznie zapraszamy!
Bo˝ena Jaêwiƒska

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.
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Witajcie
wÊród
nas

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. 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.

WARTO ZOBACZYå:

XVII Warszawski Festiwal Organowy
„Organy ÂródmieÊcia”
4 wrzeÊnia – 23 paêdziernika 2016
Warszawski Festiwal Organowy „Organy
ÂródmieÊcia” powsta∏ w 2000 r. z inicjatywy
warszawskiego organisty Przemys∏awa Kapitu∏y i odbywa si´ corocznie w kolejne niedziele wrzeÊnia i paêdziernika w ró˝nych koÊcio∏ach znajdujàcych si´ na terenie warszawskiej dzielnicy ÂródmieÊcie wyposa˝onych

Kàcik bibliofila
Magia sprzàtania
Marie Kondo
Zacytuj´ Paƒstwu
fragment opisu ksià˝ki,
do której przeczytania
serdecznie namawiam:
„Dzi´ki rewolucyjnej
metodzie Kon Mari
mo˝esz pozbyç si´ raz na zawsze ba∏aganu i nat∏oku rzeczy. Czo∏owa japoƒska
ekspertka od sprzàtania – Marie Kondo
– pomo˝e ci osiàgnàç stan trwa∏ego ∏adu.

 Listy do redakcji
Dzieƒ dobry Szanowna Redakcjo i Drodzy
Sàsiedzi!!!
Pewnie jeszcze nie wszyscy w Weso∏ej wiedzà, dlatego pozwalam sobie napisaç i prosiç
Redakcj´ o zamieszczenie mojego listu w najbli˝szym numerze pisma, ˝e w∏aÊnie ukaza∏a
si´ w sprzeda˝y ksià˝ka Pana ANDRZEJA
KLIMMA pt. „STARA WESO¸A”.
Jest to praca o naszej ma∏ej Ojczyênie, w której Pan Klimm, rodowity weso∏owszczanin, zamieÊci∏ mas´ zbieranych pieczo∏owicie przez
lata informacji i zdj´ç. KiedyÊ cz´Êç z nich ukazywa∏a si´ w nieistniejàcym ju˝ pisemku
„W Weso∏ej – 18 km od Centrum” i by∏y naprawd´ ekscytujàce np. dla mnie, tu urodzonej,
i tu ponownie mieszkajàcej weso∏owszczanki.
254 stronicowa ksià˝ka, zawiera, bagatela!!,
400 zdj´ç i ilustracji i porusza nast´pujàce
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w koncertowe organy. Festiwal zaliczany jest
do najpowa˝niejszych i najbardziej interesujàcych polskich festiwali organowych i ma za
zadanie o˝ywiaç i prezentowaç ró˝ne organy
ÂródmieÊcia oraz ukazywaç ca∏e Êródmiejskie „bogactwo organowe” jako wa˝ny element kultury ÂródmieÊcia i Warszawy.

Kluczem do sukcesu jest porzàdkowanie
w prawid∏owej kolejnoÊci oraz zatrzymanie
tylko tych rzeczy, które kochasz. To wszystko powinno odbyç si´ szybko i za jednym
razem. Potem przez reszt´ ˝ycia jedynym
zadaniem b´dzie dokonywanie wyboru”.
Goràco polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Carter Ch. – Egzekutor
2. Shipman V. – Bransoletka pe∏na
wspomnieƒ
3. Lunde M. – Historia pszczó∏: powieÊç
4. Camilleri A. – Wiek wàtpliwoÊci
5. Montes R. – Dziewczyna w walizce

sprawy Weso∏ej i jej mieszkaƒców: Przed rozbiorami, Pi´ç
minut Grzybowej, Weso∏a dziewi´tnastowieczna, Choç burze
hucza∏y wokó∏ nas..., Emanuel
ksià˝´ Bu∏hak herbu Syrokomla, I wojna Êwiatowa na terenie
Weso∏ej, Kamieƒ Pi∏sudskiego,
PrzedmoÊcie Warszawy, Wojna
polsko-bolszewicka na przedpolu Weso∏ej, Letniska Weso∏a,
Weso∏a lat dwudziestych
XX wieku, Lata dwudzieste, lata trzydzieste..., Weso∏a lat trzydziestych, Lotnisko w Starej Mi∏oÊnie, Kolej
w Weso∏ej, Pierwsze szko∏y w Weso∏ej, Janina
Piejkowa – legenda szko∏y podstawowej w Weso∏ej, Rozwój sieci parafialnej na terenach dzisiejszej dzielnicy Weso∏a, KoÊció∏ w Weso∏ej,
Weso∏a 1939, Artyleria pomiarowa z Weso∏ej,
Pu∏kownik Józef Kleiber, Pp∏k Józef Kleiber
w kampanii wrzeÊniowej, Z Weso∏ej do nie-

We wszystkie niedziele wrzeÊnia i paêdziernika (oprócz 30 paêdziernika) w Êródmiejskich
koÊcio∏ach b´dzie mia∏o miejsce szereg recitali organowych w wykonaniu bardzo dobrych
organistów – wirtuozów. Koncerty poprzedza
komentarz z informacjà dotyczàcà historii
i budowy organów.
Program festiwalu dost´pny jest na stronie:
http://www.kapitula.org/
wfos.html.
Na wszystkie koncerty
wst´p wolny.
Maria Surawska

6. Riley L. – Ró˝a pó∏nocy

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Everest D.D. – Archie Greene i sekret
czarodzieja
2. Adbage E. – Liczymy na spacerze:
Matematyka na ka˝dà pogod´
3. Browne A. – Moja mama
4. Mikrut I. – Opowiem ci, mamo, co
robià narz´dzia

Literatura popularnonaukowa:
1. Kozio∏ E. – Wyrzuç chemi´ z domu
2. Sosnowski J. – Co Bóg zrobi∏ szympansom?
3. Wajrak A. – Wilki
Iza Zych

ludzkiej ziemi, Czas niemieckiej okupacji, Tajemnica in˝yniera Sztekkego, Piàta kompania, Stefan Berent, Stefan Korboƒski w Weso∏ej, W∏adys∏aw
Gomu∏ka w Weso∏ej, Sprawa
Nowotki, Walli, Gruzini w Weso∏ej, Hitlerjugend w Weso∏ej,
W´grzy, Weso∏a 1944, Wyzwolenie, Pu∏kownik, Weso∏a powojenna, Kobiety Weso∏ej, Ludzie Weso∏ej, Ilustracje.
Ksià˝ka jest do kupienia
tylko przez Internet za 39 z∏ tu:
http://nasza-drukarnia.pl/p/stara-wesola.
Sàdz´, ˝e pozycja ta jest doskona∏ym prezentem dla starszych mieszkaƒców Weso∏ej,
ale zapewne autor pisa∏ jà z myÊlà o m∏odszych, którzy jej nie znajà.
Pozdrawiam Redakcj´ i Czytelników
Olga Krutikow
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Nowy sezon w OÊrodku Kultury i Filii „Pogodna”
Wakacje ju˝ za nami, ale koniec ciep∏a i s∏oƒca wcale nie
oznacza, ˝e b´dziemy si´ teraz nudziç. Wr´cz przeciwnie!
PrzygotowaliÊmy dla Was mnóstwo zaj´ç sekcji i innych
atrakcji oraz wydarzeƒ. Ka˝dy, bez wzgl´du na wiek, znajdzie coÊ dla siebie. Jednym s∏owem sezon 2016/2017
uwa˝amy za rozpocz´ty!
RuszyliÊmy ju˝ na samym poczàtku wrzeÊnia
– w dniach 3–4.09.2016 r. w OÊrodku Kultury
i jego filii odby∏y si´ dni otwarte z mnóstwem
atrakcji. Tydzieƒ póêniej by∏y planszówki, koncerty: „Muzyczne kontrasty” i „Sercem patrz”
oraz warsztaty perkusyjne.

Po dwumiesi´cznej przerwie zapraszamy równie˝ na kolejne spotkania ze sztukà Jerzego
Nowosielskiego. 10 wrzeÊnia o godz. 11.00
oraz 25 wrzeÊnia o godz. 16.00 Zofia ¸ukomska-Chojecka podczas spaceru w koÊciele pw.
OpatrznoÊci Bo˝ej przy ul. Ks. Piotra Skargi 2 opowie, kim by∏ Jerzy Nowosielski, czy by∏ malarzem
sztuki sakralnej czy nowoczesnej oraz dlaczego
koÊció∏ w Weso∏ej jest tak cennym zabytkiem.
Wszyscy mi∏oÊnicy sztuki, i nie tylko, b´dà mieli
mo˝liwoÊç poznania twórczoÊci Nowosielskiego.

Trzeci weekend wrzeÊnia obfituje równie˝
w ciekawe wydarzenia. 17 wrzeÊnia o godz.
10.00 w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 odb´dà si´ RODZINNE ZAWODY RAKIETOWE. Zawody nawiàzujà do przeprowadzonych ju˝ dwukrotnie zawodów szybowcowych,
pt. „Smyki na start”. W atmosferze zabawy majà przekazywaç w bardzo namacalny sposób
wiedz´ z zakresu nauk technicznych. G∏ówne
za∏o˝enia zawodów rakietowych to: popularyzacja szeroko poj´tej nauki oraz dobra zabawa
dla ca∏ych rodzin. Liczba miejsc ograniczona,
obowiàzujà zapisy.
Równie˝ tego dnia zapraszamy wszystkich mi∏oÊników podró˝y do OÊrodka Kultury o godz.
17.00 na wypraw´ do Chin. B´dzie to kontynu-

jest uczestniczkà mi´dzynarodowych wystaw. Jej
prace znajdujà si´ w zbiorach kolekcjonerów
i muzeów na ca∏ym Êwiecie. Jest mentorkà
i przewodniczkà dla wielu mi∏oÊników malarstwa i sztuki. Prowadzi w Starej Mi∏oÊnie w∏asnà pracowni´ kopii i konserwacji dzie∏ sztuki
Surreal. Olga Surawska jest projektantkà i graficzkà, doktorantkà na londyƒskim uniwersytecie
University of the Arts London, Central Saint Martins. Jej twórczoÊç designerska obfituje w zaskakujàce, nowatorskie rozwiàzania, które ∏àczà klasyk´ i nowoczesnoÊç.

Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „Teatr
muzyczny – pó∏ ˝artem, pó∏ serio”. Dzieci powita pi´kny Êpiew i barwny korowód postaci,
które opowiedzà o swoich radoÊciach, marzeniach i przygodach. Oprócz grup zorganizowanych zapraszamy równie˝ uczestników indywidualnych. Spotkania z muzykà odb´dà si´
23 wrzeÊnia najpierw o godz. 10.50 w Filii „Pogodna”, godzin´ póêniej, tj. o 11.50, w siedzibie
OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego.
24 wrzeÊnia o godz. 18.00 warto si´ wybraç
do Filii „Pogodna” na wernisa˝ wystawy Olgi
i Marii Surawskich pt. ÂWIAT¸O I KOLOR. Obie
artystki – matka i córka – to malarki, absolwentki Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie. Maria

Wrzesieƒ zakoƒczymy
w OÊrodku Kultury spotkaniem Klubu Mi∏oÊników Gier Planszowych – Weso∏a Kostka.
Zagramy m.in. w takie
gry jak: Agricola, Kolejka, Dobble czy Mól Szachrajek. Na popo∏udnie
z planszówkami zapraszamy w sobot´ 24 wrzeÊnia w godz. 12.00–15.00. Spotkanie poprowadzi niezmiennie Dominik Pietrzak. Natomiast
w Filii „Pogodna” koniec miesiàca up∏ynie nam
na spotkaniu z najm∏odszymi, poniewa˝
25 wrzeÊnia o godz. 16.00 odb´dzie si´ przedstawienie pt. „Nasz nowy kolega Mambo”
w wykonaniu Studio Artystycznego ARLEKIN. To
egzotyczna bajka o tym, ˝e ka˝dy zas∏uguje, aby
daç mu szans´, i ˝e warto mieç przyjació∏. Bezp∏atne wejÊciówki mo˝na odbieraç w Filii „Pogodna” od 19 wrzeÊnia.
Zapraszamy do udzia∏u we wrzeÊniowych wydarzeniach.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez OÊrodek szukajcie równie˝ na fanpage’u w portalu Facebook:

acja opowieÊci z prawie trzymiesi´cznej podró˝y
¸ukasza Sacharczuka i Katarzyny Seku∏y, którzy
odwiedzili kilkanaÊcie parków narodowych na
terenie Paƒstwa Ârodka. Podró˝nicy zabiorà Paƒstwa do najpi´kniejszych i najmniej dost´pnych
parków. Zapraszamy na pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y.
Nie zapominamy równie˝ o najm∏odszych. To
w∏aÊnie dla naszych ma∏ych milusiƒskich mamy
przygotowane spotkania z muzykà, czyli koncert
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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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Jeszcze zwykli przest´pcy czy ju˝
podziemne cyberkorporacje?
Internetowa przest´pczoÊç rozwija si´ w zawrotnym tempie. Wielokrotnie poruszaliÊmy ju˝
ró˝ne jej aspekty, dziÊ jednak chcielibyÊmy skupiç si´ na ca∏oÊci zjawiska i jego ewolucji. Wed∏ug
ostatnich raportów firm lub organizacji takich jak Dell, HP czy
Cert rozwój zorganizowanej
cyberprzest´pczoÊci wykazuje trend zwy˝kowy. Nie tylko
coraz wi´cej jest tego typu
wykroczeƒ i naruszeƒ dóbr
poprzez dzia∏ania w sieci,
ale zmienia si´ te˝ model
biznesowy
internetowej
dzia∏alnoÊci „hakerów”. Do tej
pory przewa˝nie postrzegano
ich jako pojedyncze osoby o wysokich umiej´tnoÊciach i bardzo
dyskusyjnym podejÊciu do zasad i regulacji. Tacy
samotni strzelcy lub ma∏e ich grupy dokonywa∏y
ataków dla podbudowania w∏asnego ego lub
zdobycia presti˝u we w∏asnym, doÊç hermetycznym gronie. Teraz jednak grupy te swym kszta∏tem i organizacjà zaczynajà przypominaç korporacje z okreÊlonà strukturà w∏adzy i podzia∏em obowiàzków. Ich przychody generowane sà poprzez
us∏ugi Êwiadczone w tzw. Darknecie – pr´˝nie

rozwijajàcym si´ podziemiu internetowym, szczelnie schowanym za murem technologii i technik
szyfrujàcych. W∏adze i organy

z kompletem danych potrzebnych do p∏atnoÊci
online lub nawet dzia∏ajàce, zarejestrowane na innà, nieÊwiadomà osob´ konto w banku. Udost´pniajàcy te dobra przeÊcigajà si´ w sk∏adaniu obietnic gwarancji satysfakcji klienta, a ze wzgl´du na
rosnàcà dost´pnoÊç równie˝ zaczynajà rywalizowaç o odbiorc´ cenami, zakresem us∏ug i warunkami ich Êwiadczenia. Gdzieniegdzie mo˝na ju˝
napotkaç systemy oceny produktów ˝ywcem wyj´te z portali aukcyjnych.
Wyraênie widaç, ˝e Êwiat cyberprzest´pstw dynamicznie
si´ rozwija. I nic nie wskazuje
na to, by jego post´p mia∏ si´
gwa∏townie zahamowaç.
Dlatego te˝ tak wa˝ne sà
budowanie swojej ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ, uwaga i ostro˝noÊç w sieci.
Wiedza i zdrowy rozsàdek
sà najlepszà obronà przez
nowymi zagro˝eniami rosnàcymi na peryferiach naszego
postrzegania.

paƒstwowe nie sprawujà tam ˝adnej kontroli.
Tam te˝ w∏aÊnie kwitnie rynek nielegalnych us∏ug
wyglàdajàcy coraz bardziej jak w modelu e-commerce, gdzie liczy si´ nowatorskoÊç oferowanego
produktu i reputacja sprzedawcy. Za poÊrednictwem cyberprzest´pców mo˝na wejÊç w posiadanie podrobionych dokumentów to˝samoÊci, zamówiç akt cybernetycznego wandalizmu lub zakupiç podrobione numery kart kredytowych

Aleksander Zawada
Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

REKL AMA

EEG BIOFEEDBACK
Treningi na koncentrację

METODA WARNKEGO
Treningi na dysleksję
BRAIN TRAININGS
Gabinet EEG Biofeedback i Metody Warnkego
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)
05-077 Warszawa-Wesoła, os. Stara Miłosna
tel. 606-112-018

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.br aintr ainings.pl
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W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ...
Spotkania varsavianistyczne
W ramach projektu „Warszawa te˝ jest seniorkà 2016” finansowanego
przez m.st. Warszaw´ w kwietniu rozpocz´liÊmy cykl spotkaƒ realizowanych przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka”.
W ramach cyklu odby∏y si´ ju˝ dwa spotkania, a na kolejne spotkanie cyklu, które b´dzie poÊwi´cone historii Szmulowizny i Micha∏owa, zapraszamy do Biblioteki G∏ównej 15 wrzeÊnia o godz. 18.30.

Bud˝et partycypacyjny
Na poczàtku lipca poznaliÊmy wyniki g∏osowania na projekty w ramach bud˝etu partycypacyjnego. Nasze projekty oznaczone numerami 450, 452,
577 dzi´ki Paƒstwa zaanga˝owaniu zwyci´˝y∏y w g∏osowaniu i zostanà
zrealizowane w roku 2017. Otrzymane pieniàdze (∏àcznie 25 750 z∏) przeznaczone b´dà na zakup ksià˝ek oraz audiobooków do naszych placówek.
Wszystkim naszym Czytelnikom i Sympatykom, którzy wzi´li udzia∏
w g∏osowaniu na nasze projekty, serdecznie dzi´kujemy! Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ p. Joannie Mackiewicz – naszej Czytelniczce, która
ju˝ kolejny raz przygotowa∏a i promowa∏a projekty, majàce na celu zwi´kszenie zasobów naszych bibliotek. Dzi´kujemy!

Dotacja na zakup ksià˝ek
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to program, którego celem jest poprawa czytelnictwa w Polsce poprzez
wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako
lokalnych oÊrodków ˝ycia spo∏ecznego stanowiàcych centrum dost´pu do
kultury i wiedzy. Program sk∏ada si´ z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – „Zakup nowoÊci wydawniczych do bibliotek publicznych” jest Biblio-

teka Narodowa. Program jest finansowany ze
Êrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach ww. programu nasza biblioteka otrzyma∏a kwot´ 24 tys. z∏otych. Przyznana dotacja jest ju˝ realizowana,
od czerwca kupujemy nowoÊci wydawnicze
do naszych bibliotek.

Lato w MieÊcie
Wakacje ju˝ za nami. Mamy nadziej´, ˝e wszystkie dzieci odpocz´∏y i ciekawie je sp´dzi∏y, znajdujàc dla siebie coÊ interesujàcego. W trakcie tegorocznych wakacji Biblioteka kolejny ju˝ raz zaanga˝owa∏a si´ w program akcji
Lato w MieÊcie 2016. Z tej okazji
przygotowaliÊmy cztery spotkania
poÊwi´cone twórczoÊci Henryka
Sienkiewicza, poniewa˝ w tym roku
mija setna rocznica Êmierci i sto siedemdziesiàta rocznica urodzin pisarza, a obecny rok ustanowiono Rokiem Henryka Sienkiewicza.
Spotkania oparte by∏y na przygodach bohaterów ksià˝ek pt. „Krzy˝acy”
oraz „W pustyni i w puszczy”. Podczas
zaj´ç dzieci wys∏ucha∏y fragmentów lektur, obejrza∏y fragmenty filmów
„Krzy˝acy” i „W pustyni i w puszczy”. Dwa pierwsze zaj´cia to spotkanie
z krzy˝ackim zamkiem oraz rycerzami, a dwa nast´pne to w´drówka przez dzikie i pi´kne tereny Afryki razem ze Stasiem i Nel. Zaj´cia zosta∏y zaplanowane
tak, aby ka˝de dziecko mog∏o wykorzystaç swojà wyobraêni´ i kreatywnoÊç,
bioràc udzia∏ w zaj´ciach plastycznych. Efekty tych dzia∏aƒ to: niepowtarzalne maski afrykaƒskie, stroje,
miecze, tarcze rycerskie, oryginalne
przepaski na w∏osy oraz zamek.
Mamy nadziej´, ˝e uczestnicy spotkaƒ ch´tnie b´dà Êledziç dalsze losy
bohaterów ksià˝ek Henryka Sienkiewicza.

Lekcje biblioteczne
W ubieg∏ym roku szkolnym nasze placówki by∏y ch´tnie odwiedzane zarówno przez uczniów, jak i przedszkolaków. SpotkaliÊmy si´ podczas wielu lekcji bibliotecznych i mamy nadziej´, ˝e spe∏ni∏y one oczekiwania naszych ma∏ych i wymagajàcych goÊci. Poniewa˝ nowy rok szkolny 2016/2017 sta∏ si´
faktem, to wszystkich, którzy chcà wziàç udzia∏ w lekcjach bibliotecznych,
serdecznie zapraszamy. Szko∏y i przedszkola zainteresowane lekcjami bibliotecznymi zapraszamy do Biblioteki G∏ównej i Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie.
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
REKL AMA

ZAPRASZAMY DO

AGENCJI POCZTOWEJ
w Międzylesiu przy ul. Żegańskiej 22c
Oferujemy pełną ofertę usług Pocztowych:
 wpłaty na rachunki bankowe  kurier krajowy Pocztex
i zagraniczny EMS Pocztex
 przekazy pocztowe zwykłe
i ekspres pieniężny
 oferta specjalna dla nadawców
 listy krajowe i zagraniczne
internetowych – u nas nie będziesz
stał w kolejce, po ofertę zadzwoń
 paczki krajowe i zagraniczne

Zapewniamy miłą i sprawną obsługę

tel./fax 22 612 66 11, kom. 888 644 607
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Kàcik seniora
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej zaprasza!
Od 1 wrzeÊnia 2016
roku rozpocz´∏y si´ zapisy na rok akademicki
2016/2017 i prowadzone sà podczas dy˝urów: w poniedzia∏ek
i wtorek w godzinach
12–13 w lokalu OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych
(ODT „Pogodna”), osiedle Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25; we Êrod´,
czwartek i piàtek w godzinach 12–13
w budynku OSP w Weso∏ej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31 (wejÊcie od podwórka).
Tel. 519 173 672.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO odb´dzie si´ 8.10.2016 (sobota) o godz. 11.00 w Klubie Garnizonowym KoÊciuszkowiec w Weso∏ej, pl. Wojska Polskiego 129.
Jak co roku proponujemy s∏uchaczom
UTW bardzo ciekawe wyk∏ady, zaj´cia
fakultatywne, spotkania integracyjne, wycieczki, a na poczàtek nowego roku akademickiego: Biblioteka Publiczna oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszajà na
wycieczk´ szlakiem Henryka Sienkiewicza,
która odb´dzie si´ 10 wrzeÊnia 2016 r. Odwiedzimy miejsca zwiàzane z pisarzem.
B´dà to: Wola Okrzejska, Okrzeja, Wola

Gu∏owska, Burzec, Wojcieszków, ¸uków.
Kolejna jednodniowa wycieczka to: Lublin
i Na∏´czów, w terminie 22.10.2016.
Tak jak piszemy na stronie http://
www.utw-wesola.org/strona-glowna.html,
Uniwersytet Trzeciego Wieku stwarza
mo˝liwoÊç ciàg∏ego poszerzania wiedzy
i umiej´tnoÊci, u∏atwia nawiàzywanie znajomoÊci, przyjaêni, zapewnia tak˝e mo˝liwoÊç dbania o kondycj´ fizycznà.
Tzw. trzeci wiek nie musi oznaczaç wycofania z aktywnego ˝ycia. Wr´cz przeciwnie, mamy wreszcie czas na rozwijanie zainteresowaƒ!
JesteÊmy te˝ na Facebooku https://
www.facebook.com/Uniwersytet-Trzec i e g o -Wi e k u - w -We s o % C 5 % 8 2 e j -245200205594684/.
Zapraszamy!
Maria Surawska
Wiceprezes ds. Organizacyjnych UTW Weso∏a

Patronat prezydenta, „Poszukiwani przez demokracj´”, wybory
Mimo lata i wakacji wawerski KOD nie pró˝nowa∏. Zgodnie z uchwa∏à Regionu KOD Mazowsze z 9 sierpnia 2016 r. oficjalnie zosta∏a
utworzona Grupa Lokalna Wawer. Obejmuje
ona swoim zasi´giem dzielnice: Wawer, Rembertów, Weso∏à oraz powiat otwocki wraz
z miastem Otwock.
Jesieƒ to pora wyborów. 25 wrzeÊnia odb´dzie si´ walne zebranie cz∏onków Regionu
Mazowsze i wybory jego w∏adz, a ju˝ na 2 paêdziernika zwo∏ano walne zebranie cz∏onków
Grupy Lokalnej Wawer, aby wybraç jej zarzàd.
24 sierpnia naprzeciwko Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów – w miejscu gdzie cz∏onkowie
KOD dy˝urujà nieustannie od marca, przypominajàc rzàdzàcym o tym, ˝e nadal nie opublikowano wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego
z 9 marca 2016 r. – ruszy∏a nasza kampania „Poszukiwani przez demokracj´”. Podczas tej akcji
co kilka dni prezentujemy wizerunki kolejnych
pos∏ów z partii rzàdzàcej, którzy – nie baczàc
na zapisy konstytucyjne – g∏osowali za takimi

ustawami, jak: o Trybunale Konstytucyjnym,
o ziemi, o inwigilacji czy o mediach narodowych. Nasza akcja poszukiwawcza jest zaplanowana na kilka miesi´cy, gdy˝ „zagubiony
przez demokracj´” nie jest pojedynczy pose∏,
ale ca∏kiem pokaêna grupa parlamentarzystów.
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e projekt warsztatów dla dzieci „W krainie Konstytucji”, który powsta∏ w naszej grupie, uzyska∏ Honorowy Patronat Prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego.
Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 8–12 lat
na kolejne cz´Êci cyklu naszych zaj´ç. Wszystkie
spotkania odbywajà si´ w EZO Wawer przy ul.
Patriotów 303. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc zg∏oszenia prosimy kierowaç mailowo na edu.grupa.wawer@gmail.com.
Kalendarz spotkaƒ i tematów prezentuje si´
nast´pujàco:
03.09 – Prezydent – godz. 10.30
24.09 – Rzàd – godz. 16.00
08.10 – Prawa dziecka – godz. 16.00
22.10 – Unia Europejska i NATO – godz. 16.00

Zach´camy równie˝ do odwiedzin naszego
kana∏u YouTube. Wystarczy wpisaç „KOD Warszawa Wawer” i mo˝na oglàdaç relacje z wawerskich spotkaƒ z ciekawymi ludêmi i z innych naszych dzia∏aƒ.
Na koniec krótka refleksja. Cz´sto padajà
sàdy i opinie, co te˝ KOD powinien zrobiç, jak
i kiedy. Ka˝dy z nas w KOD pracuje spo∏ecznie,
rezygnujàc z czasu wolnego. Dzia∏ajà portale
internetowe, wydawane sà gazetki i biuletyny,
prowadzone sà akcje informacyjne i dzia∏ania
edukacyjne, a wszystko to opiera si´ na pracy
tysi´cy wolontariuszy. I to si´ dzieje, a KOD ma
dopiero 9 miesi´cy. Ka˝dà nowà osob´ witamy
z ogromnym entuzjazmem. Pracujemy, protestujemy, manifestujemy, ale te˝ integrujemy si´
i bawimy. Je˝eli chcecie coÊ zmieniaç, denerwuje Was otaczajàca rzeczywistoÊç, wykorzystajcie
t´ energi´ i do∏àczajcie do nas, bo KOD ∏àczy!
Piszcie na kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Sieç specjalistycznych salonów winiarsko-alkoholowych
M&P Alkohole i Wina Âwiata poszukuje
kandydatów na stanowisko: Doradca ds. win i alkoholi.
W lokalizacjach: Weso∏a-Stara Mi∏osna i Warszawa.
Osoby zainteresowane prosimy o przes∏anie CV
na adres: rekrutacja@wina-mp.pl
ze wskazaniem preferowanej lokalizacji.
www.wina-mp.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
17

WESO¸A

Seniorzy i m∏odzi b´dà
dzia∏aç razem. Do∏àcz i Ty!
Rozwiƒ swoje pasje i poznaj nowe osoby, bioràc udzia∏ w cyklu
warsztatów mi´dzypokoleniowych – zapraszamy seniorki i seniorów do udzia∏u w bezp∏atnym mi´dzypokoleniowym dzia∏aniu!
Dialog mi´dzypokoleniowy umo˝liwia poznawanie si´ osobom z dwóch
Êwiatów: Êwiata m∏odych i seniorów. Obie
grupy stykajà si´ ze sobà w ˝yciu codziennym, na ulicy, w tramwaju, kolejce w skleP
A
pie itp. Jak si´ porozumieç? Co mo˝e daç
T
ka˝da ze stron? Co buduje dialog? Co go
R
utrudnia? Jak czerpaç z doÊwiadczenia
O
N
starszych? Jak dzieliç si´ z nimi swoim?
A
Stowarzyszenie Praktyków Dramy
T
STOP-KLATKA razem z OÊrodkiem Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” zaprasza m∏odzie˝
w wieku 13–18 lat i seniorów 60+ do udzia∏u
w cyklu mi´dzypokoleniowych spotkaƒ realizowanych od paêdziernika 2016 r. w Weso∏ej.
N
A
S
Z

●

●
●

●

●

lepszego zrozumienia Êwiata
m∏odych i seniorów
poznania nowych osób
podzielenia si´ z innymi swoimi zainteresowaniami
twórczej i aktywnej wymiany
doÊwiadczeƒ i pomys∏ów
udoskonalenia komunikacji mi´dzy m∏odymi
a seniorami.

JeÊli chcesz do∏àczyç do grupy mi´dzypokoleniowej w naszej dzielnicy, przyjdê na spotkanie informacyjne, na którym dowiesz si´ wi´cej o planowanych dzia∏aniach – terminach
spotkaƒ, programie. Termin spotkania informacyjnego podamy w kolejnym numerze.

Dzia∏anie w grupie mi´dzypokoleniowej
stworzy przestrzeƒ do:

Udzia∏ w projekcie jest bezp∏atny.

Warszawska Rada Seniorów
20 paêdziernika 2014 roku
prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powo∏a∏a
do ˝ycia Warszawskà Rad´ Seniorów (WRS). W jej sk∏ad weszli przedstawiciele seniorskich
organizacji pozarzàdowych, Komisji Dialogu Spo∏ecznego,
dzielnicowych rad seniorów,
radni oraz przedstawiciele UTW.
Przewodniczàcà WRS jest Anna
Nehrebecka-Byczewska, a wiceprzewodniczàcymi Zdzis∏aw
Czerwiƒski, Marek Bry∏owski,
Micha∏ Szymborski.
Warszawska Rada Seniorów reprezentuje sto∏ecznych seniorów i pe∏ni przede wszystkim rol´
inicjatywnà, opiniotwórczà i doradczà.
Na posiedzeniu 23 czerwca br. podczas spotkania prezydent Warszawy przekaza∏am trzy
wnioski:

■

■

Weso∏a jako jedyna dzielnica nie posiada domu dziennego pobytu, a liczba potrzebujàcych
seniorów wzrasta;
przystanek Chodkiewicza 1 (przy przedszkolu)
nie posiada wiaty przystankowej – dziadkowie odbierajàcy wnuki z przedszkola moknà
jesienià i zimà w deszczu i Êniegu;

Wi´cej informacji i kontakt:
Dominika Tokarczyk, tel. 788 027 350,
e-mail: d.tokarczyk@stop-klatka.org.pl/
www.sim.drama.org.pl

Projekt Seniorzy i m∏odzi w twórczym dzia∏aniu dofinansowany jest ze Êrodków: Programu Rzàdowego na rzecz AktywnoÊci Spo∏ecznej Osób Starszych
na lata 2014–2020, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz m.st. Warszawy.

■

potrzebne jest zniesienie ograniczeƒ wiekowych w wykonywaniu badaƒ finansowanych
przez NFZ, np. mammografi´ mo˝na wykonywaç bezp∏atnie do 69 roku ˝ycia.

Oczekuj´ na Paƒstwa podczas dy˝uru w ka˝dy drugi poniedzia∏ek miesiàca w godzinach
11–13. Dy˝ury b´dà pe∏nione w lokalu Zarzàdu
Dzielnicowego PKPS Warszawa-Weso∏a, ul.
1 Praskiego Pu∏ku 31 (budynek OSP). Pierwszy
dy˝ur odb´dzie si´ 12 wrzeÊnia br.
We wspó∏pracy z Biurem Pomocy Spo∏ecznej
i Projektów Publicznych WRS organizuje konkurs
„Miejsca Przyjazne Seniorom”, który promuje
obszary, które dostosowa∏y swojà architektur´
oraz us∏ugi do najstarszej grupy spo∏ecznej. Do
konkursu tego przystàpi∏a równie˝ nasza Dzielnicowa Rada Seniorów.
Prosz´ o zg∏aszanie wszystkich swoich potrzeb i bolàczek.
Helena Kaêmierczak
Prezes Zarzàdu Dzielnicowego PKPS, Cz∏onek
Dzielnicowej i Warszawskiej Rady Seniorów
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Okiem coacha

KREOWANIE SZCZ¢ÂCIA
w Êwietle najnowszych badaƒ naukowych...
Wszyscy pragniemy odnosiç sukcesy, znaleêç dobrà mi∏oÊç,
˝yç zdrowo i szcz´Êliwie. Czy osiàgni´cie dobrostanu to
˝yciowy fart, màdra strategia, a mo˝e przeznaczenie?
Równie˝ naukowców nurtujà te pytania,
a co najwa˝niejsze, ich
praca przynosi sensacyjne rezultaty! Odkrycia nowoczesnej neurobiologii i fizyki kwantowej zdajà si´ wyjaÊniaç zagadk´ udanego ˝ycia.
Oto najciekawsze wnioski z prac naukowców:

1. JesteÊ nadajnikiem i odbiornikiem
Elektromagnetyczne pole serca i mózgu
cz∏owieka wysy∏a sygna∏y na podobieƒstwo
fal radiowych. Fale te oprócz w∏aÊciwoÊci
nadajàcych majà równie˝ cechy magnetyczne. Z jednej strony wysy∏amy wi´c do otoczenia informacje dotyczàce naszych przekonaƒ, z drugiej sprawiamy, ˝e to, w co g∏´boko wierzymy, znajduje odzwierciedlenie
w naszej rzeczywistoÊci. „Przyciàgamy” bowiem okreÊlone osoby i wydarzenia.
Powy˝sze informacje, publikowane przez
biologów, pokrywajà si´ z wiedzà, której
dostarcza nam fizyka kwantowa, udowadniajàc, ˝e Êwiat (a wi´c tak˝e cz∏owiek) jest
zbudowany z wirów energii, które bezustannie obracajà si´ i drgajà. Ka˝dy z nas
emanuje swoim indywidualnym niewidocznym zapisem energetycznym. Ten zapis
energetyczny poszukuje w otoczeniu fal odpowiadajàcych jego zapisowi.
Jak to dzia∏a w praktyce? JeÊli np. pragniemy mi∏oÊci, ale nasze wewn´trzne przekonanie mówi, ˝e mi∏oÊç rani, m´˝czyêni
i kobiety zdradzajà, otrzymamy mi∏oÊç w takiej w∏aÊnie formie – po∏àczonej ze zdradà,
zranieniem itp.

2. Mo˝esz wp∏ywaç na swojà
cz´stotliwoÊç
Zdaniem fizyka dr. Bena Johnsona cz∏owiek generuje ró˝ne cz´stotliwoÊci energii,
poprzez swoje myÊli. Choç nie mo˝emy ich
zobaczyç, jednak odczuwamy je poprzez
wyraêny wp∏yw na nasze samopoczucie.
MyÊli pozytywne i negatywne zasadniczo
si´ ró˝nià. Pozytywne, czyli zwiàzane z mi∏oÊcià, radoÊcià czy wdzi´cznoÊcià, sà wysoko na∏adowane energià ˝yciowà i dzia∏ajà
na nas bardzo korzystnie, zaÊ negatywne
wibrujà niskimi cz´stotliwoÊciami, które
obni˝ajà nasz potencja∏. Najbardziej twórcze i zdrowe pole elektromagnetyczne wy-
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sy∏ajà myÊli zwiàzane z mi∏oÊcià, troskà
i czu∏oÊcià.
Fizycy kwantowi uwa˝ajà te˝, ˝e ludzka
ÊwiadomoÊç mo˝e mieç wp∏yw na materi´,
bo wszystko, ∏àcznie z materià, sk∏ada si´
z czàsteczek, one zaÊ majà zdolnoÊç komunikacji i wp∏ywania na siebie.
Jak to dzia∏a w praktyce? Kiedy Twoje
myÊli sà pe∏ne pozytywnych uczuç, podnosisz swój potencja∏ i komunikujàc si´ z innymi czàsteczkami o podobnej wibracji, przyciàgasz do siebie korzystne sytuacje itp.

3. Widzisz Êwiat przez ró˝owe
lub ciemne okulary
Naukowcy znaleêli dowody na to, ˝e b∏ony komórkowe naszego cia∏a odbierajà bezpoÊrednie sygna∏y ze Êrodowiska, nast´pnie
informacje te koordynowane sà przez mózg.
Odebrane sygna∏y zostajà w specyficzny
sposób przefiltrowane. Jak? O tym decyduje proces naszego postrzegania, na który
sk∏adajà si´ doÊwiadczenia i przekonania.
W zale˝noÊci od tego, jakie za∏o˝yliÊmy
filtry, idziemy przez ˝ycie z poczuciem
szcz´Êcia i spe∏nienia lub frustracji, strachu,
z∏oÊci i niezaspokojenia, obwiniajàc o to
Êwiat. Proces ten wp∏ywa na nasze kolejne
˝yciowe wybory. Ma to wi´c fundamentalne
znaczenie dla naszego losu. Dopóki bowiem
nie zmienimy filtrów (naszych przekonaƒ),
nie doczekamy si´ upragnionej zmiany.
Jak to dzia∏a w praktyce? To tak jakbyÊ
oglàda∏ Êwiat przez ró˝owe lub ciemne okulary. Filtry, które zak∏adasz, albo pozwalajà
ci widzieç Êwiat jako przyjazny, zauwa˝aç
dobre rzeczy, korzystne dla twojego rozwoju, albo dostrzegaç te, które sprawiajà, ˝e
Êwiat wyglàda brzydko i groênie, wywo∏ujàc
l´k i niepokój.

4. Zmiana zawsze jest mo˝liwa
Ograniczenia i skrzywienia w postrzeganiu Êwiata, którym podlegamy, istniejà jedynie w naszej g∏owie. Z pomocà przychodzi nam wi´c Êwiadomy umys∏. Cz´Êç mózgu zwana korà przedczo∏owà jest
oÊrodkiem naszej wolnej woli.
Âwiadomy umys∏ wyposa˝ony w zdolnoÊç
autorefleksji to wspania∏e i pot´˝ne narz´dzie. Co wa˝ne, jesteÊmy w jego posiadaniu!
To dzi´ki niemu potrafimy wyciàgaç wnioski
z historii naszego ˝ycia, zauwa˝yç ka˝de nasze zaprogramowane zachowanie, oceniç je

i w rezultacie podjàç decyzj´ o zmianie niekorzystnego dla nas przekonania lub nawyku. Âwiadome planowanie oznacza mo˝liwoÊç zmieniania czekajàcej nas przysz∏oÊci.
Jak to dzia∏a w praktyce? JeÊli nawet masz
obecnie na nosie ciemne okulary, twój Êwiadomy umys∏ pozwoli ci zauwa˝yç, ˝e widzisz
zniekszta∏cony obraz Êwiata. Wolna wola
oznacza twój wybór. To ty decydujesz o tym,
czy chcesz dalej ˝yç w taki sposób czy te˝ postanawiasz zmieniç swoje przekonania.

5. Ból emocjonalny to sygna∏y
do zmiany przekonaƒ
Neuroprzekaêniki, hormony i neuropeptydy „transportujà” negatywne myÊli w obr´bie ca∏ego organizmu, zw∏aszcza do komórek uk∏adu odpornoÊciowego. Gdy nie reagujemy na stres, ból emocjonalny, w koƒcu
popadamy w chorob´. Naukowcy posiadajà
dane, ˝e ludzie, którzy skutecznie wygrali
walk´ z rakiem, to ludzie, którzy zmienili
swoje nawykowe, negatywne myÊlenie.
Ból emocjonalny, czyli cierpienie, którego doÊwiadczamy w trudnych sytuacjach ˝yciowych, trwajàc w toksycznej relacji, powtarzajàc negatywne doÊwiadczenia itp.
– jest wi´c sygna∏em do zmiany przekonaƒ.
Jak to dzia∏a w praktyce? JeÊli ktoÊ ma
np. silne przekonanie, ˝e wszyscy, w których si´ zakocha, go zdradzajà, system biologiczny tej osoby b´dzie szuka∏ potwierdzenia tej myÊli w rzeczywistoÊci (czyli osoba ta b´dzie spotyka∏a ludzi pasujàcych do
jej wzorca myÊlowego). Konsekwencje to
kolejne zawody mi∏osne i cierpienie. W ten
sposób „komórki cia∏a” sygnalizujà, ˝e nale˝y zmieniç owo negatywne przekonanie.
To tylko garÊç naukowych wniosków wa˝nych dla kierunku, w którym rozwija si´ psychologia. Dzi´ki nim potrafimy coraz lepiej
i skuteczniej kreowaç swoje szcz´Êliwe ˝ycie.

Jak pomóc szcz´Êciu?
●

●
●

●

●

●

●

●

uÊwiadom sobie, ˝e to co niewidzialne,
czyli twoje myÊli i uczucia, ma fundamentalny wp∏yw na twoje szcz´Êcie;
zwracaj na nie uwag´, nie t∏um ich;
wiedz, ˝e nawet nie mówiàc ani s∏owa, komunikujesz si´ z otoczeniem, generujàc
pozytywne bàdê negatywne scenariusze;
reaguj na sygna∏y, jeÊli pojawia si´ ból
emocjonalny, odczytaj t´ informacj´;
dbaj o higien´ psychicznà, czyli Êwiadomie wybieraj pozytywne myÊlenie;
u˝ywaj swojego Êwiadomego umys∏u dla
wyciàgania wniosków i zmieniania przekonaƒ, które ci szkodzà;
stosuj pozytywne wizualizacje, bo przyzwyczajajà ci´ one do stanu, w którym wibrujesz pozytywnà energià;
skorzystaj z sesji energetycznego coachingu, który pomaga w odnalezieniu
negatywnych przekonaƒ i zmianie ich na
pozytywne.
Joanna Godecka
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Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00
(w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390

e-mail: przedszkolekubus@op.pl

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

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

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wakacyjny obóz
Ma∏ych Odkrywców
Fundacja Ma∏ego Odkrywcy dzia∏ajàca przy
Szkole Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców zorganizowa∏a dla dzieci z naszej szko∏y wakacyjny obóz sportowo-j´zykowy w Dar∏owie. Podczas obozu dzieci pog∏´bia∏y umiej´tnoÊci z j´zyka angielskiego, sprawnoÊç sportowà
w pi∏ce r´cznej, a tak˝e doskonali∏y umiej´tnoÊci
plastyczne i teatralne. Przez ca∏y tydzieƒ uczestnicy pracowali w grupach, w których wykonywali ró˝ne zadania, m.in. przygotowywanie
pocztówek, nauka piosenek w j´zyku polskim
i angielskim, zaj´cia z dramy, projektowanie logo swojego pokoju itp. Mali Odkrywcy rozgrywali równie˝ turnieje: w gry planszowe, ping-ponga i pi∏karzyki, z których to wy∏oniono najlepszych graczy. W trakcie trwania obozu nie

zabrak∏o przygotowanych wczeÊniej atrakcji.
ZwiedziliÊmy miasto
Dar∏owo, p∏yn´liÊmy
tramwajem wodnym,
a tak˝e byliÊmy w Leonardii, gdzie przekonaliÊmy si´, ˝e do dobrej zabawy nie potrzeba tabletów i smartfonów. Niektórzy mogli
sprawdziç swoje umiej´tnoÊci w parku linowym,
który uÊwiadomi∏ nam, ˝e nie nale˝y nigdy przeceniaç swoich mo˝liwoÊci. Mimo napi´tego planu zaj´ç nie zabrak∏o równie˝ beztroskiego wypoczynku na pla˝y. Ostatniego dnia zaplanowaliÊmy zakup pamiàtek i prezentów, a wieczorem

Lato w MieÊcie 2016 w SP 174
Tegoroczne Lato w MieÊcie w naszej
szkole odby∏o si´ w terminie od 1 do 12
sierpnia 2016. Jak co roku dla uczestników zosta∏a przygotowana ciekawa oferta zaj´ç stacjonarnych i wyjazdowych.
Dzieci mia∏y zapewnione codzienne
zaj´cia sportowe prowadzone w sali,
jak i na Êwie˝ym powietrzu. Na wspólne sp´dzanie czasu sk∏ada∏y si´ zaj´cia
plastyczne, gry i zabawy. Dzieci uczestniczy∏y w zorganizowanych przez Klub
KoÊciuszkowca zaj´ciach dotyczàcych
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz zaj´ciach tanecznych. MieliÊmy równie˝ Ma∏e Letnie Igrzyska Olim-

odby∏o si´ ognisko, na którym zosta∏y wr´czone
dyplomy, a tak˝e odby∏o si´ uroczyste wr´czenie
nagród. Ka˝dy z nas wróci∏ szcz´Êliwy i zadowolony, dlatego te˝ z niecierpliwoÊcià czekamy na
kolejny wyjazd naszych Ma∏ych Odkrywców.
Fundacja Ma∏ego Odkrywcy

pijskie, na których dzieci oprócz garÊci wa˝nych wiadomoÊci zdoby∏y dyplomy i medale za
osiàgni´cia sportowe. Nie zabrak∏o oczywiÊcie ciekawych wycieczek, m.in. do Centrum Pieniàdza NBP, Galerii Sztuki Wspó∏czesnej ZACH¢TA, Muzeum Pragi,
Muzeum w Wilanowie. Bardzo
ciekawe warsztaty odby∏y si´
w Narodowym Instytucie Audiowizualnym „Ninateka”, gdzie
dzieci uczestniczy∏y w zaj´ciach
dotyczàcych powstawania filmów animowanych. Mo˝liwoÊç
zwiedzania wystaw w Centrum

REKL AMA

Nauki Kopernik równie˝ sprawi∏a dzieciom
wiele przyjemnoÊci. Bardzo ciekawym doÊwiadczeniem by∏y warsztaty z grami logicznymi prowadzonymi przez edukatork´ ze Stowarzyszenia „Rozwiƒ si´”. Zapraszamy do galerii
zdj´ç na www.sp174.pl.
Wszystko co dobre kiedyÊ si´ koƒczy. Koƒczy
si´ lato i wakacje – mamy nadziej´, ˝e dla wielu
dzieci niezapomniane, pe∏ne przygód, podró˝y,
radoÊci i odpoczynku.
Marzena Delak
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Poznajmy razem Warszaw´ – Erasmus+
W dniach 16–21 maja 2016 Szko∏a Podstawowa nr 171 w Warszawie goÊci∏a uczniów
i nauczycieli z 6 krajów partnerskich – Hiszpanii, W∏och, Portugalii, Grecji, Cypru i Irlandii
w ramach realizacji projektu Erasmus+ COOL
GOAL „Wspólne uczenie si´ poza szko∏à.
Wyjdê i poznawaj!”. 18
uczniów ze szkó∏ europejskich
wraz z 18 kolegami i kole˝ankami z naszej szko∏y bra∏o
udzia∏ w dzia∏aniach wspomagajàcych rozwój umiej´tnoÊci
wspó∏pracy w grupie oraz majàcych na celu upowszechnianie i doskonalenie aktywnych
metod uczenia si´ poza szko∏à.
Dzi´ki stworzeniu grup sk∏adajàcych si´ z uczniów i nauczycieli z ró˝nych krajów uczestnicy zaj´ç mogli rozwinàç swoje
kompetencje j´zykowe, wykorzystaç wiedz´ o w∏asnych krajach, wymieniç doÊwiadczenia.
Nauczyciele jako opiekunowie grup towarzyszyli uczniom w realizacji celów edukacyjnych oraz doskonalili w∏asny
warsztat pracy, wzbogacajàc go o nowe metody
outdoor learning.
Mi´dzynarodowe zespo∏y zwiedza∏y Warszaw´ i okolice pod kàtem wczeÊniej przygotowanych zagadnieƒ. Program zak∏ada∏ wspó∏prac´
uczniów i nauczycieli. Grupy projektowe: rzeêba
i malarstwo, teatr i legendy, muzyka i poezja, ar-

chitektura miejska i wiejska, tradycyjne ubiory
oraz dawne zawody ka˝dego dnia otrzymywa∏y
nowe zadania pozwalajàce im porzàdkowaç wiedz´ o Polsce zdobywanà podczas wycieczek
i warsztatów oraz zwiedzania szkolnych muzeów,
które stworzyli ze swoich zbiorów nasi ucznio-

wie. Partnerami, którzy uzupe∏nili ofert´ edukacyjnà, byli: Centrum Sztuki Wspó∏czesnej, Politechnika Warszawska, ¸azienki Królewskie, Muzeum Brzozowskich w Sromowie oraz Muzeum
w ¸owiczu. WykorzystaliÊmy tak˝e doÊwiadczenia naszych nauczycieli wspó∏pracujàcych z Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Warszawy,
Muzeum Neonów, Muzeum Warszawskiej Pragi,
Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy, Muzeum

Ziemi, Paƒstwowym Muzeum
Etnograficznym, 4H Michigan
State University Extension.
GoÊcie zostali zaproszeni do Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, gdzie spotkali si´ z burmistrzem dzielnicy p. Edwardem K∏osem, który
przybli˝y∏ uczestnikom zasady wspierania inicjatyw szkolnych w naszej gminie, a partnerzy
przedstawili swoje placówki.
Koƒcowe produkty wspó∏pracy grup projektowych zaprezentowano 21 maja na Szkolnym
Festynie Rodzinnym pod has∏em
„Poznajmy razem Warszaw´”.
Nasi goÊcie mogli obejrzeç obrazki z historii miasta – scenki ze
Êredniowiecznej
Warszawy,
z okresu panowania ostatniego
króla Polski Stanis∏awa Augusta
Poniatowskiego, z okresu Ksi´stwa Warszawskiego, mi´dzywojnia, z Powstania Warszawskiego, a tak˝e z, egzotycznych
dla naszych partnerów, czasów
socjalizmu.
Wiele radoÊci przynios∏a nam
wizyta goÊci z krajów partnerskich, wspólna realizacja zadaƒ projektowych,
wspó∏praca uczniów i nauczycieli, a tak˝e rodziców, bez których to ogromne przedsi´wzi´cie nie
uda∏oby si´. Dzi´kujemy rodzicom dzieci goszczàcych za zaanga˝owanie, otwartoÊç i serce.
Gra˝yna Tucholska
koordynator projektu Erasmus+ COOL GOAL
„Wspólne uczenie si´ poza szko∏à. Wyjdê i poznawaj!”
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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 28.09.2016 i 28.10.2016

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

23

WESO¸A

Lato w MieÊcie i w Górach
Âwi´tokrzyskich w SP nr 173
W tym roku lato obfitowa∏o w moc atrakcji dla
uczniów SP 173 oraz goÊci z innych szkó∏.
Lato w MieÊcie oprócz pi´knej, s∏onecznej pogody da∏o dzieciakom moc wra˝eƒ podczas bardzo wielu atrakcyjnych wycieczek i super bogatego programu przygotowanego przez Miasto
Sto∏eczne Warszaw´, Wydzia∏ OÊwiaty Dzielnicy
Weso∏a i kadr´ pedagogicznà naszej szko∏y.
W tym roku najwi´kszym powodzeniem cieszy∏y
si´ zaj´cia na basenie, kino letnie, kolejka grawitacyjna w Parku Szcz´Êliwickim, zaj´cia sportowe oraz zaj´cia przygotowane przez nauczycieli
naszej szko∏y. Na koniec Lata w MieÊcie dzieci
Êwietnie bawi∏y si´ na zorganizowanej z pomys∏em dyskotece. Oferta Lata w MieÊcie w naszej

szkole tak bardzo spodoba∏a si´ uczniom, ˝e
w programie wzi´∏o udzia∏ ponad 120 dzieci.
Pi´kna pogoda, widoki i moc wra˝eƒ towarzyszy∏y naszym uczniom przez dwa tygodnie podczas kolonii letnich w Górach Âwi´tokrzyskich.
Nasi uczniowie mieli okazj´ zapoznaç si´ z legendami Gór Âwi´tokrzyskich, zdobyç górskie
szczyty, wykazaç si´ sprytem i odwagà w parku
linowym, zobaczyç najs∏ynniejsze budowle Êwiata, poznaç histori´ L´dzian i zwyczaje innych narodów oraz Êwietnie bawiç si´ na dyskotekach
tematycznych. Podczas licznych wycieczek i zabaw terenowych czas p∏ynà∏ b∏yskawicznie i ze
smutkiem, ˝e ju˝ koniec kolonii, uczniowie szcz´Êliwi i pe∏ni wra˝eƒ wrócili do domu.

Teatr. Jak w niezwyk∏y i wszechstronny
sposób mo˝e oddzia∏ywaç na uczniów?
W ramach realizowanego projektu „TEATR na
BIS” z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 14 czerwca odby∏ si´ w naszej szkole wielki dzieƒ teatru. Ka˝da klasa przygotowa∏a spektakl (na podstawie wybranej lektury gimnazjalnej) wg wczeÊniej napisanego scenariusza.
By∏o a˝ 9 przedstawieƒ. Kl. 1a zademonstrowa∏a nam, jak wyglàda∏ antyczny teatr, z niepowtarzalnà kreacjà Ali Mroczek w roli Antygony, kl. 1b
przekaza∏a nam màdroÊç Ma∏ego Ksi´cia, ˝e „najwa˝niejsze jest niewidoczne dla oczu”. Wraz z kl.
1c przenieÊliÊmy si´ do zwariowanego Êwiata Kapelusznika, Królika Marcowego oraz Królowej
Kier, czyli „Alicji w Krainie Czarów”. ZobaczyliÊmy
równie˝ sztuk´ Karoliny Kluczyk z kl. 2a, opartà na
legendzie „Pani Twardowska”. Z kl. 2b bawiliÊmy

si´ do ∏ez podczas „Âlubów Panieƒskich” Aleksandra Fredry. Kl. 2c wprowadzi∏a nas w tajemniczy
obrz´d „Dziadów”, ukazujàc winy ludzi i zwiàza-

REKL AMA

Zapraszamy ponownie za rok!
W imieniu kadry pedagogicznej SP 173
Lucyna Kryszyƒska

ne z nimi konsekwencje. Kl. 3a w sztuce „Kamizelka” Boles∏awa Prusa wyró˝ni∏a si´ muzyczno-tanecznym talentem. ZobaczyliÊmy porywajàce tango, a w zmys∏owy nastrój wprowadzi∏a nas muzyka w wykonaniu naszych szkolnych wirtuozów.
Zbrodnia, wina, kara, mi∏oÊç i nienawiÊç spowodowa∏y tragiczny koniec
„Balladyny”, którà zainspirowana by∏a kl. 3b. Kl. 3c uÊwiadomi∏a nam, jak
wa˝ny dla ka˝dego z nas powinien
byç patriotyzm, wystawiajàc spektakl
„Lekcja polskiego” na podst. „Syzyfowych prac” Stefana ˚eromskiego.
Przyjemnie by∏o podziwiaç teatralne zmagania m∏odych zdolnych
artystów. Wszystkim serdecznie
dzi´kujemy za trud w∏o˝ony w przygotowanie spektakli, kostiumów,
rekwizytów, dekoracji. Zakoƒczenie
Szkolnego Festiwalu Teatralnego odby∏o si´
16 czerwca na uroczystej gali „Z∏otej Maski”.
Uczestniczàc w przygotowaniach do spektakli,
nasi uczniowie mieli mo˝liwoÊç doÊwiadczyç, jak
pozytywnie i wszechstronnie teatr oddzia∏uje na
ka˝dego z nich. Kszta∏ci i wychowuje, pomaga
zrozumieç siebie i innych. Ka˝dy nosi w sobie
pragnienie, by byç kimÊ innym, prze˝ywaç coÊ
innego, nowego, móc uczestniczyç w wielu wydarzeniach, byç w kilku, ba – w kilkunastu miejscach równoczeÊnie, zwielokrotniç samego siebie czy poczuç si´ szcz´Êliwym.
Jeszcze wi´cej doznaƒ i emocji dostarcza uczniowi udzia∏ w przedstawieniu, kiedy to wciela si´
w postaç, by byç aktorem i odegraç swojà rol´. Takie dzia∏anie stwarza ogromne mo˝liwoÊci pozytywnego wp∏ywu na rozwój ucznia w sferze emocjonalnej, poznawczej, edukacyjnej i wychowawczej.
Dzia∏ania teatralne stanowià nie tylko wspania∏à rozrywk´ i zabaw´, pozwalajà na aktywne
sp´dzanie czasu wolnego, przede wszystkim
uruchamiajà wyobraêni´, zaspokajajà potrzeb´
twórczego dzia∏ania, podnoszà poczucie w∏asnej
wartoÊci, kszta∏tujà poprawnà wymow´ i uczà
wspó∏pracy w grupie.
Gimnazjum 120
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PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

O G R O DY

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

503 065 403

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

TRAWNIKI

Tel. 602-174-916
PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

ADMINISTRACYJNE

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ TERAPIA MANUALNA

dr n. med. Maciej Nowak

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

Periodontolog

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

662 822 340

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

RODZINNE , ROZWODY

●

☛ MASA˚ LECZNICZY

Stomatolog Ogólny

tel.

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

www.geostar.waw.pl

wielospecjalistyczny

&

SPRAWY SÑDOWE :

●

ortopeda-traumatolog

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

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

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

Madam El

Szycie miarowe: SUKNIE ÂLUBNE, suknie wizytowe, garsonki,
bluzki, spodnie, spódnice ● Poprawki ● Ubiory do chrztu
● Ubiory komunijne dla dziewczàt i chłopców

SULEJÓWEK, ul. Harcerska 7A
tel.: 22 783 13 54, 884 747 646, e-mail: madamel@op.pl

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

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

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir
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Senator Marek Borowski
zaprasza mieszkańców dzielnic:

Praga-Północ, Praga-Południe,
Targówek, Rembertów i Wesoła

na

DYŻURY PRAWNIKA
Zapisy telefoniczne pod numerem:
tel. 22 881 77 65 w godz. 11:00-17:00

Biuro Senatorskie
Marka Borowskiego
ul. Grochowska 302
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ANGIELSKI
FRANCUSKI

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).

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

503 065 403

www.dogadajciesie.pl

13
7

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

Tel. 601 262 086.

29

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160

251

8

„HORTUS”

SPRZÑTANIE

US¸UGI OGRODNICZE

STRYCHÓW I PIWNIC

tel. 691 260 269

503 065 403
13
4

www.hortus.waw.pl

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

ROZNOSZENIE ULOTEK

TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

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

883 466 477

245

268

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

Z¸OTA RÑCZKA

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

503 065 403

tel. 514 731 889

MALOWANIE I G¸ADZIE
malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

tel. 503-759-763

3

M O N TA ˚ :
■

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl
196

199

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

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

tel. 501 560 979
www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej

DACHY

14
8

GRABIENIE LIÂCI
503 065 403

295

ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

298

Weso∏a i okolice, tel. 504 742 419

tel. 663-677-701

503 150 991

ZAK¸ADAMY,
PIEL¢GNUJEMY

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

PORZÑDKOWANIE
OGRODÓW,

KOMINY, RYNNY,
PODBITKI DACHOWE,
MALOWANIE DACHÓW

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

tel.

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

OGRODY, TRAWNIKI

Naprawa Elektroniki Pojazdowej

Tel. 695-622-848

tel. 513 148 238

DACHY, REMONTY,

299

– fachowo i niedrogo

USŁUGI OGRODOWE

■

◗ Sprzedam wolnostojàcy dom na pi´knej
dzia∏ce przy ul. Cyklamenowej 10 w Starej
Mi∏oÊnie. Cena 799 tys. Tel. 885-885-420.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ REMONTY (ró˝ne) mieszkaƒ (domów) oraz
tarasów (wg najnowszych technologii). tel.
500 43 55 77.
◗ J¢ZYK POLSKI i rosyjski, egzaminy, sprawdziany, MATURA, POPRAWKI, nadrabianie
zaleg∏oÊci w czytaniu, pisaniu, gramatyce,
Weso∏a – 22 773 40 87.
◗ Ch´tnie udziel´ lekcji gry na fortepianie oraz
kszta∏cenia s∏uchu. Jestem studentkà Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Swojà przygod´ z muzykà zacz´∏am
17 lat temu. Warsztat poczàtkowo szkoli∏am
w szko∏ach muzycznych I i II stopnia w Warszawie. Zapewniam indywidualne podejÊcie
do ka˝dego ucznia, a tak˝e przyjaznà atmosfer´. Mój numer telefonu: 888 870 053.
◗ Poszukiwany pracownik do prac porzàdkowych 509 176 540.
◗ Student IV roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516-309-589.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio – PILNIE – dzia∏k´
budowlana 1300 m2 – 105 tys z∏, woda
pràd, Wiàzowna – Wola Ducka – ul. Wiosenna, tel. 504-595-550.
◗ Z∏ota ràczka, remonty i wykoƒczenia mieszkaƒ i lokali us∏ugowych. Glazura, sk∏adanie
mebli, instalacje. Solidnie i pewnie. fhu-metamorfoza.pl 792-966-196.
◗ Stolarza meblowego i pomocnika zatrudni´.
Warszawa Mi´dzylesie. tel. 513 975 002.

Nauka, Korepetycje
Tel. 518 435 879

25
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◗ „Z¸OTA RÑCZKA” CoÊ si´ w domu zepsu∏o?
• elektryka • drzwi okna meble • instalacja
wodna • RTV komputer szwankuje – Sprawnie, uprzejmie i TANIO – 663 066 572.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej dla
uczniów i doros∏ych, 50 z∏/60 min. tel.
694 210 279.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e
nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, poszerzyç wiedz´. Klasy I–III, oraz dzieci w wieku przedszkolnym. tel. 728 814 601.
◗ Korepetycje i t∏umaczenia z j. angielskiego
(tak˝e specjalistyczne – medyczne) tanio,
rzetelnie, z dojazdem do domu. Edyta Szymaƒska, tel. 513 017 570.
◗ Gondola i spacerówka Mutsy +4 akcesoria,
fotelik samochodowy MaxiCosi – czerwone,
∏ó˝eczko, nosid∏o Bebelulu, karuzelka nad
∏ó˝ko, ubranka markowe + inne akcesoria
1500 z∏. Weso∏a tel. 603 053 801.
◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚ ZAKRES ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA. tel.
514-37-14-95.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel Kontakt: 606 898 895.
◗ Kupi´ dwusypialniowe mieszkanie na ul.
Kamyk. tel. 508 187 710.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. CzternaÊcie lat doÊwiadczenia 505 967 606.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji
z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa
i gimnazjum. Cena 40 z∏. Tel. 733-250-300.
◗ Osoba z wieloletnim doÊwiadczeniem
udzieli lekcji gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej, basowej – Indywidualnie i w ma∏ych grupach. Mo˝liwoÊç nagraƒ w∏asnych i zespo∏ów. Tel: 502-031259 email: aszulik@o2.pl

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI
22
1

OG¸OSZENIA DROBNE

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

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
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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.

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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