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PIKNIK WESO¸A 2017
W niedziel´ 4 czerwca 2017 roku odby∏a si´ doroczna, najwi´ksza w naszej dzielnicy
impreza dla mieszkaƒców „PIKNIK WESO¸A 2017”, organizowana przez Rad´ i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a.
Od godziny 12.00 teren Szwadronu Jazdy RP
w Starej Mi∏oÊnie wype∏niony by∏ atrakcjami. Na
g∏ównej estradzie odbywa∏y si´ konkursy dla
uczestników imprezy. Równolegle dzia∏a∏ plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz plac
zabaw dla dzieci i m∏odzie˝y. Dzi´ki jeszcze bogatszej ni˝ w zesz∏ym roku ofercie uda∏o si´ uniknàç
ucià˝liwych kolejek do poszczególnych atrakcji.
W cz´Êci sportowo-rekreacyjnej proponowaliÊmy: kàcik gier logicznych, miniturnieje pi∏ki no˝nej i badmintona, urzàdzenia pneumatyczne
(23 tory przeszkód i zje˝d˝alnie oraz najwy˝sza
w Europie, 12-metrowa Êcianka wspinaczkowa),
8 stanowisk euro bungie, gry rekreacyjne i wirtualne, zestaw konkurencji sportowych i rekreacyjnych oraz symulatory dachowania i wypadku
(Automobilklub Polski). Minimiasteczko survivalowe przyciàga∏o niecodziennymi pokazami i zaj´ciami: pokazy i szkolenia z zakresu technik rozpalania ognia, sposoby pozyskiwania i uzdatniania
wody, budowa schronieƒ ratunkowych, pokaz
ekwipunku i narz´dzi survivalowych, wojskowy
tor przeszkód i zabawy ze strojami maskujàcymi,

szkolenia w zakresie strzelania statycznego oraz
dynamicznego (repliki ASG), a dla dzieci Ninja Kids
– szkolenie ma∏ych wojowników Ninja, rzuty gumowymi gwiazdkami do celu, strzelanie z dmuchawki, walki na gàbkowe miecze.
Na najm∏odszych czeka∏o Miasteczko zabaw
dla dzieci w wieku przedszkolnym, a w nim:
plac zabaw (urzàdzenia pneumatyczne – zamki
do skakania, batuty, gàsienica), modelowanie baloników, malowanie buziaków, strefa m∏odego artysty – malowanki i kolorowanki, teatrzyk dla najm∏odszych „Piracka przygoda”, program animacyjny „Podró˝ do Êwiata piratów”, akademia
baniek mydlanych, zabawy w pianie morskiej i tor
regatowy dla najm∏odszych.
Na terenie imprezy znalaz∏y si´ tak˝e: punkty
promocji Wojska Polskiego, Stra˝y Miejskiej m.st.
Warszawy, Policji i Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du m.st. Warszawy,
miasteczko zdrowia, miasteczko samochodowe –
stoiska firm motoryzacyjnych i wystawa starych
samochodów (Automobilklub Polski oraz prywatna kolekcja Pana Kazimierza Kiczyƒskiego).
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ObejrzeliÊmy pokaz samoobrony w wykonaniu
instruktorów ze Stra˝y Miejskiej i prezentacj´ Ambasady Uzbekistanu, a fani gier „bez pràdu” mogli za˝ywaç planszówkowych uciech, grajàc w gry planszowe i przestrzenne o tematyce warszawskiej.
Du˝e zainteresowanie, nie tylko najm∏odszych,
wzbudza∏y zabytkowe autobusy dowo˝àce mieszkaƒców dzielnicy na teren imprezy.
Jak co roku wszystkie atrakcje by∏y bezp∏atne.
Czynne by∏y stoiska gastronomiczne, gdzie serwowano napoje i goràce dania, oraz stoiska z ksià˝kami, zabawkami, balonami i watà cukrowà.
Od poczàtku imprezy ze sceny bawi∏ wszystkich
¸ukasz Muszyƒski, a przed wyst´pem gwiazdy wieczoru mo˝na by∏o wys∏uchaç koncertów: Ewy
Szlachcic, zespo∏u EtnoLibre, Jarka Janiszewskiego,
czyli Czarno-Czarni w pigu∏ce. Ze wzgl´du na warunki pogodowe koncert gwiazdy wieczoru Formacji
Nie˝ywych Schabuff rozpoczà∏ si´ ok. godz. 21.00.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy
wsparli i pomogli zrealizowaç doroczny PIKNIK
WESO¸A, a byli to w szczególnoÊci:
SPONSORZY STRATEGICZNI: K&M Delikatesy,
„PUTKA” Piekarnie – Cukiernie
SPONSORZY G¸ÓWNI: Zespó∏ Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o., Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp.K., Fil-Pol Jan Jacek GajewskiO∏dakowski, Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
POZOSTALI SPONSORZY: Aquapark Wesolandia,
Bank Spó∏dzielczy w Halinowie, doktorA, Firma
Group, CORPOMED J.J. Piotrkiewicz Sp.J., Focus
Dariusz Duda, Sklep Groszek, HONDA AUTO WITOLIN, Jarton Sp. z o.o., KONSTANS Sp. z o.o.,
KRÓLEWSKIE, PPHU Lekaro, Mrs. Sporty Weso∏a,
Naturovita Sp. z o.o., Our Survival, Small Army,
Soko∏ów S.A. Zak∏ady Mi´sne, TLC ¸o˝yska SP. J.
PARTNERZY: Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP.
PATRONI MEDIALNI: Lokalna.tv, Radio WaWa,
WiadomoÊci Sàsiedzkie.
Dzi´kujemy równie˝: Policji, Stra˝y Miejskiej
m.st. Warszawy, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
Weso∏a oraz Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Stara
Mi∏osna.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

WESO¸A

Kiełbasa podwawelska
cena za kilogram
Gobarto

39

12

1 szt.

89

2

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca czerwca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

99

8

1 szt.

49

1

1 szt.

Kawa
Maxwell House

Śmietana
Piątnica 18%

250 g
Maxwell

200 ml
Piątnica

Coca Cola

Czekolada
Wedel gorzka

1l
Coca Cola

100 g
Wedel

2

1 szt.

1

49

1

2

23

85

25

89
1 szt.

5

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Mąka
Szymanowska

Napój Energetyczny
Black

Woda Muszynianka
niegazowana

Mleko Łaciate UHT
3,2%

1 kg
Polskie Młyny

250 ml
Foodcare

1,5 l
SPM

1l
Mlekpol
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P.H.U. Arkon
Warszawa-Stara Miłosna
ul. Mazowiecka 41
tel. 22 773 30 14
fax 22 773 02 47
arkon_karwowski@wp.pl

MAZOWIECKA

TRAKT BRZESKI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mo˝liwoÊç zakupu na raty
Honorujemy karty p∏atnicze
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Majowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
w dniu 18 maja. Rozpocz´∏a si´ od mi∏ej uroczystoÊci uhonorowania wybitnych
sportowców
i osób zaanga˝owanych
w prac´ spo∏ecznà z terenu naszej dzielnicy. Szerszà relacj´ z tego wydarzenia publikujemy
w osobnym tekÊcie. Po tej uroczystoÊci Rada
uczci∏a minutà ciszy zmar∏ego niedawno Honorowego Obywatela Miasta Weso∏a, Ksi´dza Pra∏ata Stefana Wysockiego.

Nast´pnie rozpocz´∏y si´ planowe obrady w trakcie których
radni zapoznali si´ z informacjà
o dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych z terenu
naszej dzielnicy (jest ich naprawd´ imponujàca
liczba, ok. 30, i wykonujà kawa∏ Êwietnej pracy na
rzecz mieszkaƒców). W kolejnych punktach by∏y
informacje o dzia∏alnoÊci OSP, o pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego, o wykonaniu bud˝etu za I kwarta∏, o zarzàdzaniu gospodarkà wodno-Êciekowà i o utrzymaniu zieleni.
Rada zaopiniowa∏a tak˝e pakiet drobnych korekt
w bud˝ecie na rok bie˝àcy oraz dokona∏a zmiany
na funkcji przewodniczàcego Komisji Mieszkaniowej – p. Gra˝yn´ Weber zastàpi∏a p. Hanna Bàbik.
Wi´kszà dyskusj´ wzbudzi∏a informacja Doraênej Komisji ds. Przebiegu WOW. W dyskusji

pojawi∏y si´ coraz mocniej akcentowane przez
coraz liczniejszà grup´ radnych wypowiedzi, ˝e
nale˝y wreszcie przyjàç do wiadomoÊci nieuchronnoÊç budowy WOW i zamiast udawaç, ˝e
uda si´ wyprowadziç jej przebieg poza Weso∏à,
skoncentrowaç si´ na wywalczeniu jak najwi´kszej iloÊci rozwiàzaƒ rekompensujàcych mieszkaƒcom ucià˝liwoÊç jej budowy.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 22 czerwca br. Program sesji b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Sesja
rozpocznie si´ o godz. 14.00 w sali Rady w budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Ko∏o PTTK w Weso∏ej

Powrót do Weso∏ej – pociàgiem ok. godz. 16.00.

serdecznie zaprasza wszystkich
mi∏oÊników dwóch kó∏ek na
kolejnà wycieczk´ rowerowà.

Termin: 24 czerwca 2017 r.
Zbiórka: O godz. 8.50 na stacji Warszawa-Weso∏a na peronie w kierunku wschodnim przy ul.
1 Praskiego Pu∏ku w Weso∏ej.
Ca∏a trasa ok. 40 km (w obie strony).
Koszt wycieczki: ok. 25 z∏ – cena biletu powrotnego do Mrozów (tam i powrót).
Uwaga: Nale˝y zabraç ze sobà zapas picia i prowiant na drog´.

Dzieci mogà braç w wycieczce udzia∏ jedynie
pod opiekà rodziców lub opiekunów, dzieci jadà
obowiàzkowo w kaskach. Trasa jest ∏atwa, tempo
nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa to bez
ma∏a 40 km, wi´c nie taka krótka...
Zapisy na wycieczk´ za poÊrednictwem strony
ko∏a www.pttkwesola.pl.
Bo˝ena Jaêwiƒska
kierownik wycieczki, tel. 510 079 422

Z prac Rady Dzielnicy

Wycieczka odb´dzie si´ w okolice Mrozów.
Przejazd pociàgiem, nast´pnie przejazd rowerami do Jeruzala – wsi w gminie Mrozy znanej
jako filmowe Wilkowyje z serialu „Ranczo”.
B´dziemy mogli zapoznaç si´ z zabytkami, historià oraz doceniç walory przyrodnicze okolicy.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Depesza z ROD „Zach´ta”

Rodziny goszczàce poszukiwane!
W ramach podró˝y edukacyjnej do Warszawy
przyjedzie grupa niemieckich wielbicieli Polski.
Naszym celem jest poznanie nie tylko oferty kulturalnej stolicy Polski, lecz przede wszystkim wsparcie stosunków polsko-niemieckich. W tym celu
odwiedzimy Instytut Goethego, ambasad´ niemieckà w Warszawie, spotykamy si´ z korespondentami wiadomoÊci niemieckich ZDF i ARD. O ˝yciu Niemca w Polsce opowie nam Steffen Möller.
By uczestnicy mogli poznaç naszà mentalnoÊç
i zachowaç naszà polskà goÊcinnoÊç w sercach,

poszukujemy rodzin goszczàcych, które chcia∏yby
zaprosiç kilku naszych niemieckich sàsiadów na
domowà kolacj´ w rodzinnej atmosferze we
w∏asnym domu. Polska kolacja mia∏aby si´ odbyç 4 listopada 2017 roku o godzinie 18.00.
Zg∏oszenia i ewentualne pytania prosimy kierowaç na adres mailowy i.suszczynska@aubiko.de.

W budynku Domu Dzia∏kowca powstaje
biblioteka ogrodowa. Rozpoczynamy akcj´
„UWOLNIJ KSIÑ˚K¢”. Akcja polega na przekazaniu do biblioteki przeczytanych ksià˝ek
i podzieleniu si´ nimi z innymi czytelnikami.
Ksià˝ki mo˝na przekazywaç do Zarzàdu
w dniach pobierania op∏at. Wszystkich
dzia∏kowców serdecznie zapraszamy do
udzia∏u w akcji. Uroczyste otwarcie Biblioteki w lipcu po∏àczone b´dzie z wieczorkiem literackim. Szczegó∏y wkrótce.

Izabela Suszczyƒska
aubiko e.V.

Zarzàd ROD „Zach´ta”

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, Hubert Zieliƒski.
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: 03-938 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
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Tytu∏y „Cz∏owieka Roku” i „Wyró˝nienia
Burmistrza” 2016 przyznane
Jak co roku zespó∏ opiniujàcy powo∏any przez
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a rozpatruje z∏o˝one
wnioski o przyznanie Wyró˝nieƒ Burmistrza.
Wyró˝nienie mo˝e byç przyznane osobie fizycznej za prac´ spo∏ecznà lub prac´ w sposób
znaczàcy przekraczajàcà zakres zadaƒ wykonywanych w ramach obowiàzków s∏u˝bowych.
Wyró˝nienia w formie tytu∏u „Cz∏owiek/Organizacja Pozarzàdowa Roku Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy” przyznawane sà za dzia∏alnoÊç
i szczególne osiàgni´cia w roku kalendarzowym
poprzedzajàcym rok z∏o˝enia wniosku, jak równie˝ w latach poprzednich.
Kandydatów do przyznania wyró˝nienia mogà zg∏aszaç dzia∏ajàce na terenie dzielnicy Weso∏a organizacje pozarzàdowe, instytucje kultury,
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Samodzielny Zespó∏ Publicznych

Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u,
6. Pawe∏ Malinowski – przedstawiciel Wydzia∏u
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u.
Po wnikliwej analizie wniosków rekomendacje do wyró˝nieƒ otrzyma∏y nast´pujàce osoby:
1. W obszarze kultury:
• Tytu∏ „Instruktor/Animator roku 2016” – Maria
Surawska
2. W obszarze sportu:
• Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2016” – Igor B∏achut
• Tytu∏ „Trener roku 2016” – Krzysztof Grzegorek
Wyró˝nienie za szczególne osiàgni´cia sportowe
– Zuzanna Banaszek, Blanka Koszewska, Miko∏aj Grzegorek, Daniel Olejnik, Cezary Bia∏ecki, Adam S´czek.

dzia∏ajàcych na terenie dzielnicy i realizacji zadaƒ w ramach Êrodków uzyskanych w drodze
otwartych konkursów.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Sylwetki nagrodzonych osób przybli˝amy
w obszerniejszym artykule na ten temat zamieszczonym na naszej stronie internetowej
www.wiadomoscisasiedzkie.pl (prosz´ szukaç
artyku∏u o takim samym tytule jak ten).
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
REKL AMA

Wr´czenie wyró˝nienia za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci ksi´dzu Pra∏atowi Józefowi Skarpetowskiemu

Zak∏adów Lecznictwa Otwartego w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu oraz Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
W dniu 20 kwietnia 2017 zespó∏ opiniujàcy
zebra∏ si´ w sk∏adzie:
1. Marian Mahor – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Przewodniczàcy Zespo∏u,
2. Renata Mroczkowska – Naczelnik Wydzia∏u
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a, Zast´pca Przewodniczàcego Zespo∏u,
3. Anna Koz∏owska – radna, cz∏onek Komisji
OÊwiaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u,
4. Ryszard Brzezik – radny, cz∏onek Komisji Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych Rady Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek Zespo∏u,
5. Katarzyna Bia∏ek – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo∏ecznego w Dzielnicy
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3. W obszarze opieki i pomocy spo∏ecznej:
• Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2016” – Dorota Czajkowska
4. W obszarze przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie oraz uzale˝nieniom i patologiom spo∏ecznym:
• Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2016” – Barbara Kupiec
5. Ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci:
• Tytu∏ „Wybitny Cz∏owiek Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy” – ksiàdz Pra∏at Józef Skarpetowski
Wszystkie rekomendacje uzyska∏y akceptacj´
Burmistrza. Wr´czenie dyplomów odby∏o si´
18 maja 2017 r. na XXXIX sesji Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy poÊwi´conej omówieniu
funkcjonowania organizacji pozarzàdowych
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mieszkaƒców Weso∏ej + dost´p do aplikacji
rozbudowujàcej s∏ownictwo (Obszar 1)
1690 Break Away – oderwij si´ i wskocz na
scen´ (Obszar 1)
1784 ¸adniej w Starej Mi∏oÊnie – wi´cej
drzew i barwnych krzewów wzd∏u˝ g∏ównej
ulicy (Obszar 2)
1588 Sportowe animacje w Weso∏ej Zielonej
– atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, mi´dzypokoleniowy obiekt sportowy (Obszar 1)
2494 Aktywny senior – gimnastyka prozdrowotna (Obszar 1)
2217 Zielony szlak, czyli my poÊród zwierzàt
(Obszar 2)
2346 Uczymy o przyrodzie dzielnicy Weso∏a
(Obszar 2)
2407 Pas zieleni przy ul. Pogodnej (Obszar 2)
2108 Po drugiej stronie kartki (Obszar 1)

Bud˝et partycypacyjny 2018

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Zakoƒczy∏ si´ etap odwo∏aƒ i ponownej weryfikacji. Trwa∏ on od 8 maja do 26 maja br. W naszej
dzielnicy odwo∏anie oraz
wniosek o ponownà weryfikacj´ z∏o˝y∏ tylko jeden
projektodawca. Wniosek
ten zosta∏ omówiony na
posiedzeniu Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego w dniu 15 maja br. i uzyska∏ negatywnà
opini´. Ostatecznie do g∏osowania zosta∏y dopuszczone 23 projekty.
Przez ca∏y czerwiec w Warszawie odbywaç si´ b´dà spotkania promocyjne, na których nie tylko b´dzie si´ promowaç
projekty, ale równie˝ b´dzie
si´ zach´caç mieszkaƒców
do wzi´cia udzia∏u
w etapie g∏osowania
na projekty.
U nas w dzielnicy
takie spotkanie odby∏o si´ 4 czerwca
2017 roku na „Pikniku
Weso∏a 2017”.
Przed nami najwa˝niejszy etap bud˝etu partycypacyjnego – g∏osowanie
mieszkaƒców na projekty. B´dzie on trwa∏ od 14
do 30 czerwca br. Ka˝dy
mo˝e zag∏osowaç na pomys∏y, które uwa˝a za ciekawe
i potrzebne do realizacji.
A oto kilka podstawowych zasad g∏osowania:
1. W g∏osowaniu mogà wziàç udzia∏ wszyscy
mieszkaƒcy Warszawy.
2. Ka˝dy g∏osujàcy mo˝e g∏osowaç tylko w jednej wybranej dzielnicy i tylko raz.
3. Je˝eli dzielnica jest podzielona na obszary –
wybierz jeden z nich.
4. Mo˝na wybraç dowolnà liczb´ pomys∏ów,
pod warunkiem ˝e suma kosztów realizacji
wybranych projektów nie przekroczy kwoty
przypisanej do danego obszaru.
5. G∏osowanie jest jawne, jednak˝e dane g∏osujàcego nie b´dà nikomu udost´pniane.
6. G∏osowaç mo˝na przy u˝yciu karty do g∏osowania, którà nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
7. G∏osowaç mo˝na równie˝ przez Internet, ale tylko wówczas gdy posiadamy adres e-mailowy.
8. Osoby nieletnie, aby wziàç udzia∏ w g∏osowaniu, muszà mieç zgod´ rodzica lub opiekuna
prawnego.
9. G∏osowaç mo˝e osoba nieposiadajàca polskiego obywatelstwa, pod warunkiem ˝e oka˝e dokument podró˝y wydany przez paƒstwo,
którego jest obywatelem.
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Zach´cam wszystkich do g∏osowania.
To my decydujemy, jakie projekty
b´dà realizowane w 2018 roku.
Bàdêmy aktywni. G¸OSUJMY!!!
Poni˝ej przedstawiam list´ projektów, w przypadkowej kolejnoÊci, które zosta∏y dopuszczone
do g∏osowania (Nr ESOG/nazwa/obszar):
88 T´˝nia Weso∏a (Obszar 1*)
296 Ksià˝ka oknem na Êwiat – zakup ksià˝ek
dla Biblioteki w Weso∏ej (Obszar 1)
829 Jana Paw∏a II – druga strona rowerowa
(Obszar 2**)
804 Stara Mi∏osna: bezpieczny GoÊciniec i inne uliczki lokalne (Obszar 2)
869 Urozmaicenie przestrzeni mi´dzy blokami (Obszar 1)
1397 AktywnoÊç przywraca m∏odoÊç (Obszar 2)
1139 RozÊwietlona Weso∏a (Obszar 1)
1142 RozÊwietlona Weso∏a (Obszar 2)
1437 Lato z jogà w Starej Mi∏oÊnie (Obszar 2)
1446 T´˝nia solankowa w Starej Mi∏oÊnie dla
zdrowia, urody, latem dla och∏ody (Obszar 2)
1451 Mówmy lepiej po angielsku (Obszar 2)
1452 Sport dla wszystkich – 160 godzin z rakietà w d∏oni – poznaj tajemnice badmintona
edycja – III – 2018 (Obszar 1)
1475 Letnie plenery malarskie (Obszar 1)
2057 OdÊwie˝my bibliotek´ (Obszar 2)
1615 100 bezp∏atnych lekcji angielskiego dla

Wyniki g∏osowania zostanà og∏oszone najpóêniej do 14 lipca 2017 roku.
Wi´cej szczegó∏owych informacji na temat ww.
projektów i ogólnie o bud˝ecie partycypacyjnym
znajdziecie Paƒstwo na stronie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a www.wesola.waw.pl oraz na stronie m.st.
Warszawy www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Wszystkich zainteresowanych tym tematem
zapraszam równie˝ na naszà stron´: facebook.pl/
BPWesola.
Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
* Obszar 1 obejmuje: Plac Wojska Polskiego, Wol´
Grzybowskà, Centrum, Groszówk´, Grzybowà,
Zielonà
** Obszar 2 obejmuje Starà Mi∏osn´

■

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

■

■

7 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie odb´dzie si´ w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pok. –111)
12 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy (spotkanie w U.Dz. Weso∏a
przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111)
14 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)

21 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona (spotkanie
na ul. Wspólnej róg ul. Brata Alberta –
parking przy sklepie K&M).

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. 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: www.wawer.warszawa.pl/pl/
strona/urzad-i-samorzad/bezpieczenstwo.
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Setne urodziny w sàsiedzkim gronie
W s∏oneczny piàtek 19 maja w Sali Âlubów weso∏owskiego ratusza odby∏ si´
równie s∏oneczny i pogodny jubileusz.
Âwi´towaliÊmy 100 rocznic´ urodzin Pani Ireny Ruszczak, mieszkajàcej w naszej
dzielnicy od ponad 60 lat. By∏ to tak˝e
nasz pierwszy patronat medialny nad
urodzinami, co by∏o dla nas zarówno zaszczytem, jak i przyjemnoÊcià. Wszak to
absolutnie niesamowite, bo setne urodziny, a ich obchody by∏y przepi´knym
sàsiedzkim Êwi´tem.
W kameralnej sali, odpowiednio dostojnej,
stosownie do wyjàtkowoÊci jubileuszu, zgromadzili si´: rodzina i przyjaciele Jubilatki, przedstawiciele ró˝nych instytucji, organizacji kultural-

nych i spo∏ecznych, w∏adz dzielnicy i w∏adz miasta. Byli wi´c: Edward K∏os – Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a, Robert Kadej – Kierownik Zespo∏u Realizacji Polityki Senioralnej UM Warszawy, reprezentujàcy na uroczystoÊci Panià Prezydent Warszawy, Ewa Baraƒska i Marta Matracka z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Maria Surawska
– Przewodniczàca Komisji Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych Rady Dzielnicy Weso∏a, przedstawicielki OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a,

El˝bieta Dani∏owicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Weso∏a, przedstawiciele SZPZLO Weso∏a,
Edward Kalisz – Dyrektor
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a, Bo˝ena Borys –
Przewodniczàca Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a,
przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów oraz
delegacja uczniów Gimnazjum 120 wraz z opiekunem, Bo˝enà ¸uniewskà.
UroczystoÊç poprowadzi∏a, z w∏aÊciwym sobie
ciep∏em i humorem, Helena Kaêmierczak, prezes
Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej.
W pierwszych s∏owach powita∏a goÊci
i przybli˝y∏a g∏ówne wàtki biograficzne
naszej Jubilatki. Pani Irena Juszczak –
matka dwóch synów i babcia jednego
wnuka – urodzi∏a si´ 19 maja 1917 roku w Troicku na Syberii, jako najm∏odsza córka do˝ywotnich zes∏aƒców syberyjskich. Powróci∏a do ojczyzny wraz
z rodzinà w roku 1922 w ramach repatriacji po wojnie bolszewickiej. W 1955
roku po wielu latach szukania swojego
miejsca do ˝ycia osiedli∏a si´ wraz
z m´˝em i dwoma synami w podwarszawskiej miejscowoÊci Weso∏a, obecnie dzielnicy Warszawy, gdzie mieszka
do dnia dzisiejszego. Po przejÊciu na
emerytur´ w koƒcu lat 70. ubieg∏ego
wieku czas wype∏nia∏a opiekà nad
matkà i chorym synem. Do dnia dzisiejszego czynnie zajmuje si´ w∏asnym ogrodem, zimà czytaniem – najch´tniej ciekawych biografii.
Póêniej nastàpi∏y krótkie przemówienia goÊci,
wype∏nione ˝yczeniami dla Pani Ireny. I choç na
wi´kszoÊci tego typu jubileuszy forma wydarzenia jest podobna, a treÊç ˝yczeƒ cz´sto si´ powtarza, tutaj czu∏o si´ tak wiele ciep∏a i serdecznoÊci, i˝ ∏atwo by∏o zapomnieç, ˝e znajdujemy
si´ w budynku Urz´du Dzielnicy, a spotkanie ma
formalny charakter.

Kolejnym punktem programu by∏ wyst´p Doroty
Czajkowskiej, laureatki
nagrody Cz∏owieka Roku
2016 (o której to nagrodzie przeczytacie Paƒstwo
wi´cej na stronie 3). Pani
Dorota zaÊpiewa∏a trzy
pe∏ne treÊci i emocji piosenki: „Cz∏owieczy los”
Anny German, „Do Ciebie,
Mamo” Violetty Villas
i „Staruszek Êwiat” Anny
Jantar. Koncert chwyta∏ za
serce i niejeden s∏uchacz
uroni∏ ∏zy, co sprawi∏ zarówno pi´kny g∏os Pani
Doroty, jak i jej osobiste wyznanie, ˝e w∏asnà
Mam´ utraci∏a w m∏odym wieku i Jubilatka jest
dla niej pewnym uosobieniem ciep∏ej, kochajàcej matki, w zwiàzku z czym w sposób szczególny dedykuje jej ten utwór. Ostatnià, weselszà
ju˝ piosenk´ publicznoÊç ch´tnie Êpiewa∏a w refrenie razem z wokalistkà.

Oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci zamkn´∏o pamiàtkowe zdj´cie rodziny Paƒstwa Ruszczaków
i oczywiÊcie tort. Póêniej przy szwedzkim stole
kawowo-deserowym toczy∏y si´ sympatyczne
rozmowy, jak w du˝ej weso∏owskiej rodzinie.
Pani Ireno, raz jeszcze ˝yczymy Pani du˝o
zdrowia i uÊmiechu na ka˝dy dzieƒ!
Hanna Kowalska

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ogólnopolska Karta Seniora
Nasze spo∏eczeƒstwo staje si´ coraz starsze. W Polsce seniorów jest 7 milionów. Jak
obliczajà demografowie, w 2035 roku ludzi
w wieku senioralnym b´dzie w POLSCE 10
milionów. W naszej dzielnicy seniorzy
stanowià blisko 1/4 populacji. Jest nas
du˝o i mamy swoje potrzeby.
Z myÊlà o seniorach Stowarzyszenie
Manko wraz z magazynem „G∏os Seniora” stworzy∏o Ogólnopolskà Kart´
Seniora (OKS).
Karta uprawnia do ró˝nych zni˝ek.
Oko∏o 700 firm podpisa∏o umow´
z OKS i sta∏o si´ partnerami programu. Do takich firm nale˝à ró˝ne
przychodnie, szko∏y j´zykowe, biura
podró˝y, oÊrodki wypoczynkowe,
oÊrodki kultury i inne. W ramach tego programu np. firma Geers udziela posiadaczom karty 25% rabatu na zakup
baterii do aparatów s∏uchowych. Teatr
Dramatyczny w Warszawie osobom legitymujàcym si´ kartà sprzedaje bilety na wy-

Kilkaset ogrodów i ogródków, pó∏ tysiàca doniczkowych kwiatów do adoptowania, 30 tysi´cy papierowych toreb,
które zastàpià nieekologiczne foliowe
reklamówki, warsztaty z Martà Gessler
i Elizà Mórawskà (whiteplate.pl) to tylko
kilka punktów programu „Warszawy
w kwiatach i zieleni”. Konkurs, zapoczàtkowany jeszcze przez Stefana Starzyƒskiego, wyrasta na najwi´kszà w Polsce
akcj´ zwiàzanà z naturà, ogrodnictwem
i ekologià. Start ju˝ 15 maja.
W dobie, gdy natura wraca do ∏ask, a ekologia wkracza w ka˝dy aspekt naszej codziennoÊci,
Warszawa pokazuje, ˝e ka˝dy z nas mo˝e przyczyniç si´ do przekszta∏cenia miasta w ˝ywy, zielony ekosystem. „Warszawa w kwiatach i zieleni” to konkurs, do którego mo˝na zg∏osiç swój

brane spektakle w cenie 20 z∏otych. Ró˝ne
szko∏y j´zykowe udzielajà do 20% zni˝ki na
zaj´cia grupowe. Sanatorium w Na∏´czowie daje rabat rosnàcy wraz z wiekiem na

pobyty sanatoryjne i SPA. Osoby 60-letnie
otrzymujà 5% rabatu, 6% osoby w wieku
61 lat a˝ do 45% dla 100-latków. Sanatorium w Augustowie udziela 7% rabatu.

ogród, ogródek, balkon, a nawet ukwiecone
okno. To tak˝e cykl wydarzeƒ, które poka˝à warszawiakom, ˝e zielone i zdrowe miasto mo˝e daç
wiele szcz´Êcia. Zgodnie z zamys∏em Stefana
Starzyƒskiego ca∏a Warszawa zaanga˝owana zostanie w Êwi´towanie wiosny i natury.
W mieÊcie b´dzie dzia∏aç szeÊç ogólnodost´pnych Centrów Porad. Odb´dà si´ w nich
spotkania. Ich uczestnicy nauczà si´ m.in. jak
rozpoczàç swojà przygod´ z ogrodnictwem, poznajà sekrety zielarstwa, przespacerujà si´ szlakiem naj∏adniejszych ogrodów. Innowacjà
w skali ca∏ego kraju b´dà bezp∏atne us∏ugi Wirtualnego Lekarza RoÊlin, który pomo˝e wyleczyç
chore roÊliny doniczkowe, a tak˝e udzieli wszelkich porad dotyczàcych ogrodnictwa. Podczas
„Warszawy w kwiatach i zieleni” ulice stolicy zakwitnà, na przystankach autobusowych, w kawiarniach i klubach pojawià si´ kwiaty w doniczkach – b´dzie je mo˝na zabraç do domu.
Przygotowane zosta∏y równie˝ ekologiczne pa-

Pe∏na lista firm oferujàcych zni˝ki jest na
stronie www.glosseniora.pl.
Ambasadorami tej akcji sà znane postaci,
np. Irena Santor czy Krzysztof Zanussi.
Jak staç si´ szcz´Êliwym posiadaczem tej
karty?
Jest wydawana bezp∏atnie wszystkim,
którzy ukoƒczyli 60 lat. Kto chce, mo˝e
wesprzeç datkiem Stowarzyszenie
Manko. Formularz zg∏oszeniowy
znajdziemy w magazynie „G∏os Seniora” lub na stronie internetowej
„G∏osu Seniora”. Wystarczy wpisaç
w Google „G∏os Seniora” i znajdziemy zak∏adk´ Formularz dla seniorów
oraz regulamin OKS. Wype∏niony formularz nale˝y wys∏aç z zaadresowanà
kopertà i naklejonym znaczkiem na
adres Stowarzyszenie Manko, al.
J. S∏owackiego 46/30, 30-018 KRAKÓW pocztà tradycyjnà lub wype∏niç
elektronicznie.
Warto skorzystaç z tej mo˝liwoÊci, do
czego namawia Paƒstwa
Bo˝ena Borys
przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów

pierowe torebki – zastàpià one foliowe reklamówki. Znajdziemy je m.in. w lokalnych warzywniakach i na targach.
Do konkursu przystàpiç mo˝e ka˝dy mieszkaniec Warszawy, firma i instytucja dzia∏ajàca na
terenie miasta, a tak˝e grupy osób podejmujàce
wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody nagradzane
b´dà w trzech g∏ównych kategoriach: cz∏owiek,
firma, sàsiedzi. Co roku przyznawana jest Nagroda im. Stefana Starzyƒskiego, którà osobiÊcie wr´cza prezydent Warszawy. Nagrody rozda tak˝e Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy
w szeÊciu kategoriach, oceniane b´dà: balkony,
loggie, okna, ogródki przydomowe, budynki
i tereny ogólnodost´pne, osiedla i inne formy
zieleni miejskiej. Dodatkowo przyznany zostanie
tytu∏ „Mister Kwiatów” za ca∏oÊciowe ukwiecenie budynku.
Zg∏oszenia mo˝na przesy∏aç od 15 maja do
30 czerwca 2017.
Wi´cej informacji na stronie www.warszawawkwiatach.pl oraz na Facebooku www.face
book.com/warszawawkwiatach.
Organizatorzy: Miasto Sto∏eczne Warszawa,
Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy
Aleksandra Zawadowska

REKL AMA
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No To Heca! Czyli swobody braci weso∏owskiej w Otwocku Wielkim oraz
spotkanie inauguracyjne projektu „BUDZIK – program aktywnej integracji”
W s∏onecznà sobot´ 13 maja 2017 r. OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy w ramach projektu pt: „Nowe formy sp´dzania wolnego czasu” zorganizowa∏ rodzicom z dzieçmi
aktywny udzia∏ w Pikniku Historycznym
w gminie Karczew,
w którym wzi´∏y
udzia∏ 34 osoby.
Za∏o˝eniem projektu jest integracja i aktywizacja spo∏eczna
mieszkaƒców dzielnicy poprzez wspólne,
odpowiedzialne sp´dzanie czasu rodziców z dzieçmi, korzystajàcych z pomocy
asystenta
rodziny
oraz obj´tych innym
wsparciem.
W trakcie trwania
pikniku rodziny mia∏y mo˝liwoÊç zwiedzania
wojskowego obozowiska z XVII wieku oraz odkrywania tajników kuchni staropolskiej, oglàda-

nia pokazów konnych, musztry i kunsztu oddzia∏ów wojskowych, prezentacji bia∏ej
broni i wyposa˝enia XVII-wiecznego ˝o∏nierza wojsk
autoramentu polskiego i zagranicznego. Na dzieci czeka∏y gry i zabawy plebejskie,
m.in. kuglarstwo, szermierka
czy zawody ∏ucznicze, w których z ch´cià bra∏y udzia∏.
W dniu 27 kwietnia 2017 r.
odby∏o si´ spotkanie inaugurujàce projekt pn. „BUDZIK –
program aktywnej integracji”, na który OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej otrzyma∏ dofinansowanie w ramach konkursu 9.1 RPO WM
2014–2020. W spotkaniu udzia∏ wzi´∏a grupa
20 uczestników projektu, którzy z zainteresowaniem wys∏uchali informacji o kursach
i warsztatach, w jakich b´dà brali udzia∏.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
REKL AMA
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Inwestycje w ZTM
W najbli˝szym czasie w Weso∏ej rozp´du nabiorà dwie du˝e inwestycje – p´tla autobusowa i tunel. Od tego, jak zostanà wykonane,
zale˝eç b´dzie poprawa komunikacji bàdê jej pogorszenie na wiele lat. Poza tym toczy si´ wiele mniejszych wàtków, jednych optymistycznych, innych mniej.
P´tla w Starej Mi∏oÊnie
Do koƒca marca mia∏ powstaç projekt p´tli autobusowej przy ul. Granicznej i na pozór nic si´
nie dzieje. ZTM jest jednak w posiadaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu tej inwestycji. Trwajà prace dotyczàce projektów
bran˝owych (wykonawczych, budowlanych). P´tla ma sk∏adaç si´ z dwóch peronów o ∏àcznej
kraw´dzi przystankowej 120 m. Znaczy to, ˝e
projektant nie napotka∏ w czasie kreÊlenia planu
na przeszkody terenowe i p´tla b´dzie budowana wed∏ug najbardziej pojemnego wariantu,
który dla Starej Mi∏osny jest najlepszy, najbardziej rozwojowy. Pion Inwestycji ZTM informuje,
˝e rozpocz´cie realizacji zadania planowane jest
na III kwarta∏ tego roku.

Tunel w Weso∏ej
5 maja Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych
og∏osi∏ przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej tunelu pod torami w Weso∏ej, jednak
sama koncepcja jest dyskutowana d∏u˝szy czas.
Ju˝ od grudnia ZTM aktywnie bierze udzia∏ w pracach planistycznych, przekazujàc swoje uwagi do
ZMID-u. Jako najwa˝niejsze dla spójnoÊci w´z∏a
przesiadkowego wymienione sà mi´dzy innymi:
parkingi przesiadkowe, p´tle i przystanki autobusowe oraz uk∏ad ciàgów drogowych i pieszych
równie˝ wykraczajàcych poza bezpoÊredni zakres
budowy. Wspomniano tak˝e o Êcie˝kach rowerowych. Przebudowany uk∏ad drogowy ma byç dostosowany do ruchu wszystkich typów autobusów kursujàcych na zlecenie ZTM, czyli o d∏ugoÊci
nawet 18 m. PrzejÊcie z przystanków na perony
powinno odbywaç si´ bez ˝adnych barier do
przejÊcia. W tym miejscu pojawia si´ sugestia
o przeniesieniu jednego z peronów – tak aby obydwa znajdowa∏y si´ naprzeciwko siebie.

PKPS zaprasza
na wycieczki
Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej Warszawa-Weso∏a zaprasza na dwudniowà wycieczk´ 6 i 7 lipca br. do Uniejowa – Kompleks Basenów Termalnych i K∏odawy
– Kopalnia Soli (ró˝owa) oraz na wycieczk´ 16 wrzeÊnia br., kiedy to zwiedzaç b´dziemy skansen wsi mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Ma∏ego Miasta w Bie˝uniu.
Informacja i zapisy: H. Kaêmierczak,
tel. 22 773-54-44.
PKPS
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Swoje uwagi na poczàtku roku przekaza∏ do
ZMID-u Zarzàd Dzielnicy Weso∏a. Warto pami´taç, ˝e êle wybudowanego tunelu nie da si´
z dnia na dzieƒ przebudowaç i dlatego wy∏onieni 8 czerwca projektanci b´dà mieli 18 miesi´cy
na sporzàdzenie odpowiednich planów. Ten czas
wykorzystaç trzeba nie tylko na opiniowanie
i proponowanie optymalnych rozwiàzaƒ, ale
wr´cz na pilnowanie, czy dane sugestie w projekcie si´ znalaz∏y. Weso∏a nie mo˝e sobie pozwoliç na histori´ rodem z Wawra, gdzie ktoÊ
ewidentnie nie przemyÊla∏ kwestii obs∏ugi autobusowej dworca PKP Mi´dzylesie.

Autobus 298
Skoro rozwa˝ania dosz∏y do naszych sàsiadów, warto wróciç do wàtku linii 298. Temat
po∏àczenia Starej Mi∏osny z PKP Mi´dzylesie niestety troch´ ucich∏ po posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej w Wawrze, o którym pisa∏em w poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
W lutym ZTM zapewnia∏, ˝e krótkie po∏àczenie
o wysokiej cz´stotliwoÊci powstanie po feriach.
Póêniej sytuacja by∏a jednà wielkà niewiadomà.
Teraz niestety dowiadujemy si´, ˝e nie ma perspektyw na zwi´kszenie liczby autobusów w ruchu – dla Starej Mi∏osny oznacza to brak szans
na lini´ 298. ZTM zapewnia, ˝e w przypadku
zwi´kszenia w przysz∏oÊci liczebnoÊci taboru do
tego tematu powróci.
Wydaje si´, ˝e zasadnoÊç linii 298 jest tak
oczywista, ˝e jej uruchomienie to kwestia chwili. Ogólnie przyj´ta w Warszawie strategia komunikacyjna zak∏ada dowo˝enie pasa˝erów do
transportu szynowego w pierwszej kolejnoÊci,
tak aby odcià˝aç autobusy stojàce w korkach
i emitujàce wi´cej zanieczyszczeƒ. Niestety, jak
widaç, strategia strategià, a decyzje ZTM-u de-

cyzjami, strategia i decyzja nie muszà iÊç w parze – a do tego nie zosta∏a spe∏niona bardzo
wa˝na obietnica.

Przystanek przy ul. Mazowieckiej
Na pewno wiele osób nie mo˝e si´ ju˝ doczekaç przystanku autobusowego na wysokoÊci ul.
Mazowieckiej w Starej Mi∏oÊnie. Na stronie ZTM
pojawi∏y si´ nawet szczegó∏owe plany inwestycji, ale brak tam szczegó∏ów realizacji. Jak dowiedzia∏em si´ w ZTM-ie, projekt organizacji ruchu oczekuje na zatwierdzenie Biura Polityki MobilnoÊci i Transportu. Je˝eli wszystko pójdzie
dobrze, byç mo˝e ju˝ w czerwcu ruszy przetarg
na wykonanie robót budowlanych.

Czy mo˝emy byç zadowoleni?
Patrzàc na dzia∏alnoÊç Zarzàdu Transportu Miejskiego na terenie Weso∏ej, wydaje si´, ˝e dzieje
si´ du˝o pozytywnych rzeczy, jednak wiele z nich
pozostaje na etapie ustaleƒ. Takie negatywne akcenty jak sprawa 298 czy d∏ugi czas uruchamiania
przystanku na ul. Mazowieckiej sà oczywiÊcie najbardziej zauwa˝alne. Sà jeszcze inne dra˝liwe
kwestie, np. ustawianie brakujàcych wiat czy kursowanie autobusów nocnych i wiele tematów
tzw. „przy okazji”, które pozostajà nieza∏atwione.
Ponadto zbli˝ajà si´ wakacje, czas, gdy cz´Êç
autobusów zaczyna kursowaç z mniejszà ni˝
zazwyczaj cz´stotliwoÊcià, a niektóre linie sà
zawieszane. Na stronie Zarzàdu Transportu
Miejskiego nie widaç ˝adnych informacji
o zmianach w weso∏owskiej komunikacji na
czas wakacji. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e ZTM
nie zrobi naszym mieszkaƒcom niemi∏ej niespodzianki z ograniczeniem kursów, bo by∏oby to
dla ZTM-u przypi´cie ∏atki instytucji niepowa˝nej i nieliczàcej si´ z pasa˝erami.
Podsumowujàc, nasza dzielnica dynamicznie
si´ zmienia, zmieniaç si´ musi te˝ uk∏ad komunikacyjny. Powoli otwierajà si´ nowe mo˝liwoÊci,
ale wiele z tych, które ju˝ sà, nie jest wykorzystywanych. W parze z nowà infrastrukturà musi iÊç
poprawa sytuacji taborowej. Dobrze jest przecie˝ mieç p´tle i przystanki, ale mi´dzy nimi muszà jeêdziç autobusy, i to jak najcz´Êciej.
Hubert Zieliƒski

Âpiewajàcy Dzieƒ Matki
W niedziel´ 28 maja o godz. 13.00 w koÊciele Êw. Jana Paw∏a II przy Placu Wojska
Polskiego z okazji Dnia Matki odby∏ si´
pod wdzi´cznà nazwà „Kwiaty dla Ciebie,
Mamo...” koncert chóru Il Canto Magnificat. Zespó∏ wystàpi∏ pod dyrekcjà Marty
Zamojskiej-Makowskiej. Organizatorzy:
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Parafia Êw. Jana Paw∏a II, PKPS Zarzàd
Dzielnicowy Warszawa-Weso∏a zaprosili
weso∏owskie mamy z ca∏ymi rodzinami na
te muzyczne obchody ich Êwi´ta. UÊmiechy
obecnych paƒ by∏y najlepszym dowodem,
˝e by∏o to udane wydarzenie i wspania∏y

prezent z okazji Dnia Mamy. Podzi´kowa∏y
one dziewcz´tom z chóru tak˝e gromkimi
oklaskami i s∏odkoÊciami.
W imieniu Polskiego Komitetu Pomocy
Spo∏ecznej Zarzàdu Dzielnicowego Warszawa-Weso∏a sk∏adamy serdeczne podzi´kowanie Ksi´dzu Proboszczowi Pu∏kownikowi Bogdanowi Radziszewskiemu
za zorganizowanie Dnia Matki w przestrzeniach koÊcio∏a i aktywny udzia∏ w samym wydarzeniu.
H.K.
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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

4 URODZINY
Klubu sportowego dla kobiet

24 czerwca 2017 w godz. 8.00–16.00

NOWA
TY

Klub sportowy dla kobiet

Z ENERGIĄ

DO WYMARZONEJ

FIGURY
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE
NA DARMOWY TYDZIEŃ ĆWICZEŃ,
zaś dla pierwszych 10 Pań dodatkowo
BEZPŁATNY PIERWSZY MIESIĄC ćwiczeń

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21F, lok. nr 1
Stara Miłosna „Galeria Sosnowa”
tel. 22 123 44 11, kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl
www.mrssporty.pl/club645
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Sportteamówka
W dniach od 28 kwietnia do 3 maja Klub
Sportteam zorganizowa∏ sportowe zgrupowanie
dla dzieci i m∏odzie˝y. By∏ to kolejny wyjazd z serii d∏ugiego majowego weekendu.
Celem wyjazdu by∏o zadbanie o wszechstronny rozwój fizyczny naszych podopiecznych. Kszta∏towaliÊmy takie cechy motoryczne

jak szybkoÊç, gibkoÊç, zwinnoÊç i wytrzyma∏oÊç.
Od najm∏odszych grup zaczynajàc,
nasycaliÊmy treningi çwiczeniami rozwijajàcymi koordynacj´ ruchowà oraz
dbaliÊmy o korektyw´ i kompensacj´.
W grupach starszych pracowaliÊmy
nad kondycjà ;) – treningi by∏y ukierunkowane na popraw´ wytrzyma∏oÊci. Dla ka˝dej grupy wiekowej program zgrupowania zosta∏ dostosowany zarówno do umiej´tnoÊci, jak
i mo˝liwoÊci.
W zale˝noÊci od poziomu zaawansowania tenisowego uczestnicy mieli
zorganizowane codziennie treningi tenisowe
2–4 h oraz treningi funkcjonalne 1–2 h, które
uzupe∏niliÊmy sparingami, grami dru˝ynowymi,
zabawami integracyjnymi oraz animacjami w terenie, hali sportowej, sali fitness i na p∏ywalni.
Dla najm∏odszych wyjazd majowy by∏ doskona∏à próbà si∏ przed Letnimi Sportowiskami.
Uda∏o nam si´ poprawiç samodzielnoÊç i odpo-

wiedzialnoÊç oraz integracj´ i aktywnoÊç psychoruchowà.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie www.sportteam.pl oraz na fb Sportteam
Zdrowy Styl.
Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie sp´dzony czas, piona!
UKS Sportteam

SzabliÊci MUKS „VICTOR” w tym roku na piàtk´!!!
Historyczny sukces!
Pierwsza po∏owa sezonu 2017 zbli˝a si´ do
koƒca. Pierwsze pó∏rocze naszpikowane by∏o
imprezami mistrzowskimi w szermierce. SzabliÊci Mi´dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „VICTOR” zdali egzamin w tych imprezach na piàtk´, zdobywajàc 5 medali. Zaczynajàc od mistrzostw Polski Juniorów M∏odszych
do lat 17 w Drzonkowie (Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y), gdzie srebrny medal zdoby∏ Jakub Broniszewski. By∏ bardzo blisko z∏ota. W walce o pierwsze
miejsce uleg∏ starszemu o rok
zawodnikowi KKSz Konin jednym trafieniem 14:15.
Kolejny sukces odnotowaliÊmy w M∏odzie˝owych Mistrzostwach Polski do lat 23. W turnieju indywidualnym bràzowy
medal zdoby∏ Miko∏aj Grzegorek, a dru˝yna w sk∏adzie Miko∏aj Grzegorek, Cezary Bia∏ecki,
Micha∏ Kisiel i Jakub Broniszewski zaj´∏a drugie miejsce, zdobywajàc srebro.
W ostatnià sobot´ i niedziel´
na warszawskim AWF w hali
gier odby∏y si´ indywidualne
i dru˝ynowe Mistrzostwa Polski
w szabli w kategorii seniorów.
Bardzo dobrze pokazali si´ w nich nasi zawodnicy, zdobywajàc dwa medale, w tym
pierwszy raz z∏oty medal w tej kategorii.
W turnieju indywidualnym bràzowy medal
zdoby∏ Miko∏aj Grzegorek, przegrywajàc pucharowà walk´ o fina∏ z mistrzem Polski Jakubem
Ociƒskim z AWF Katowice. Du˝à, a dla nas mi∏à
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niespodziankà by∏o miejsce w fina∏owej ósemce
tego turnieju naszego osiemnastolatka Czarka Bia∏eckiego, który stoczy∏ ostry bój w walce o czwórk´ z póêniejszym tryumfatorem tego turnieju.
Bardzo dobrze walczy∏ te˝ w turnieju Adam
S´czek, ale drog´ do wy˝szych lokat przecià∏ mu
w walce o ósemk´ tak˝e Jakub Ociƒski, póêniejszy z∏oty medalista Mistrzostw Polski Seniorów.

MieliÊmy, jak widaç, ma∏o szcz´Êcia w rozstawieniu w tych zawodach. Nasi zawodnicy przegrali
swoje walki, trafiajàc w pucharowych walkach
na najlepszego aktualnie zawodnika w tej konkurencji w Polsce.
Drugiego dnia zawodów w turnieju dru˝ynowym szabliÊci MUKS „VICTOR” pokazali, ˝e sà

najlepsi jako zespó∏, i wygrali zawody dru˝ynowe, pokonujàc w walce o czwórk´ AZS AWF
Warszawa 45:32. W meczu o fina∏ wygrali z Fortis Sosnowiec 45:41.
W spotkaniu fina∏owym pokonaliÊmy KKSz
Konin 45:42, choç przed ostatnià walkà przegrywaliÊmy 37:40. Bohaterem tej ostatniej
walki by∏ Miko∏aj Grzegorek, który wytrzyma∏
obcià˝enie psychiczne, mimo
˝e przeciwnik zada∏ pierwsze
trafienie i powi´kszy∏ przewag´ do czterech trafieƒ.
Koƒcówka walki nale˝a∏a do
naszego zawodnika, który
ten fragment wygra∏ 8:1, zapewniajàc swojej dru˝ynie
z∏oty medal Dru˝ynowych Mistrzostw Polski Seniorów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e z∏oty
medal w kategorii seniorów jest pierwszym w historii naszej sekcji szermierczej MUKS „VICTOR”.
Dru˝yn´ w klubie prowadzà
trenerzy: Krzysztof Grzegorek
i Bart∏omiej Olejnik.
Nasza ekipa prezentowa∏a
si´ okazale na tych zawodach
w czasie prezentacji medalowej. Pierwszy raz ubrana by∏a
w pi´kne stroje reprezentacyjne ufundowane
przez sponsora, firm´ Winterhalter reprezentowanà przez jej Prezesa Wojciecha Chojnackiego.
Oby tak dalej!
Krzysztof Grzegorek
Trener koordynator
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Âwi´tuj Dzieƒ Czo∏gisty na rowerze i z mapà!
Po∏owa tego roku zbli˝a si´ szybkimi krokami.
Jest to jednak najprzyjemniejszy okres, bowiem
jest ciep∏o i dni sà bardzo d∏ugie. W∏aÊnie na ten
czas przypada pó∏metek rozgrywanego cyklu
o Puchar Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´ oraz Grand Prix Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´.
Nie mog∏oby byç inaczej, nie moglibyÊmy nie
zorganizowaç w tym okresie kolejnych rund naszego cyklu. Tym razem mamy do zaoferowania
wszystkim a˝ dwie rundy, które odb´dà si´ jedna po drugiej. I tak w dniach 15–16.06.2017
VI Runda Pucharu Warszawy i Mazowsza w Zalesiu Górnym – nowe przepi´kne tereny, nowe
mapy i trzy starty. Od razu w kolejnych dniach
17–18.06.2017 przenosimy si´ do dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, gdzie zostanie rozegrana
VII Runda Pucharu, która jednoczeÊnie b´dzie

Fot. Zuzanna Szymaƒska

II Rundà Grand Prix Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na Orientacje. Tu organizator zapanowa∏ a˝ cztery starty. Zaczynamy
w sobot´ w Aninie od startów na dystansie sprinterskim oraz Êrednim. Centrum zawodów b´dzie
znajdowaç si´ w przepi´knym miejscu – w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa
Przyjació∏ Dzieci Helenów, ul. Hafciarska 80/86.
Dojazd na stronie: http://www.helenow.pl/kontakt.html GPS: 52°13’00”N 21°11’27”E. W niedziel´ rywalizacja przenosi si´ do lasów w warszawskiej Falenicy i tu te˝ mamy dwa starty na
dystansie sprinterskim oraz dystansie medium.
Nie doÊç, ˝e dwa starty, to jeszcze do tego b´dà
dwa centra zawodów: I etap w okolicach Przedszkola Krasnoludków przy ul. Aleksandra Puszkina 25, 05-420 Józefów, GPS: 52.140596 N,
21.213665 E – start tylko do godziny 10.30. Natomiast centrum II etapu znajdowaç si´ b´dzie
w Józefowie przy ul. G∏ównej 7, skrzy˝owanie
z ul. Szucha. GPS: 52.148952 N, 21.242739 E,
start od 11.30. Biuro czynne w oba dni od godziny 9.15. Mieszkaƒcy dzielnicy Wawer w tym dniu
start majà za darmo, nale˝y si´ tylko zg∏osiç na
zawody poprzez formularz zg∏oszeniowy na stronie www.orienteering.waw.pl.
Warto dodaç, ˝e ka˝da runda jest rozgrywana
pod patronatem Êwi´ta z Kalendarza Âwiàt Niewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

typowych. Tym razem b´dzie to Dzieƒ
Czo∏gisty. Ka˝dy uczestnik otrzymuje pamiàtkowà naklejk´ z zawodów, którà
mo˝na wkleiç do ksià˝eczki Odznaki Imprez na Orientacj´ i po pi´ciu pierwszych
startach zdobywamy Odznak´ Imprez na
Orientacj´ popularnà – fajna pamiàtka
i dodatkowy motyw do nast´pnych startów. Naklejki zbiera oko∏o 75% startujàcych, sà niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, a ksià˝eczka to coÊ w rodzaju pami´tnika, jakie kiedyÊ by∏y bardzo
popularne.
Podczas ka˝dego startu dla ch´tnych
mamy do zaoferowania cztery trasy: zielonà – rodzinnà oraz dla osób stawiajàcych pierwsze kroki w tego rodzaju sp´dzaniu czasu na ∏onie natury, niebieskà –
trasy troch´ d∏u˝sze, ale te˝ mo˝na pokonywaç
je wspólnie z rodzinà. Trasa czerwona i czarna sà
przeznaczone dla osób, które ju˝ majà doÊwiadczenie w pos∏ugiwaniu si´ mapà i lubià d∏u˝sze
dystanse. Pisz´ o tym dlatego, ˝e sporo osób,
które Êwietnie je˝d˝à na rowerze, a wczeÊniej
nie mia∏y kontaktu z poruszaniem si´ w terenie
z mapà, decyduje si´ od razu na start na trasie
czerwonej i czarnej i póêniej koƒczy si´ to tym,
˝e majà naprawd´ spore k∏opoty z dotarciem na
met´, odnajdujàc wszystkie punkty w terenie.
Stàd od razu proÊba o wybieranie na pierwszy
start trasy zielonej lub
niebieskiej, tym bardziej ˝e i tak w efekcie
koƒcowym ka˝dy startujàcy jest klasyfikowany w swoich kategoriach wiekowych.
Podczas tych rund
pucharowych i Grand
Prix na starcie powinno
si´ pojawiç sporo zawodników z Polski
oraz z zagranicy – swój
przyjazd zapowiedzieli
Litwini oraz Rosjanie
– czyli tym bardziej b´dzie ciekawie i mo˝na
przy okazji wymieniç
swoje wra˝enia z trasy
w mi´dzynarodowym
towarzystwie. W∏aÊnie
wra˝enia uczestników
po pokonaniu jakiegokolwiek koloru trasy
sà najpi´kniejsze i nie
do opisania, po prostu
trzeba przyjechaç spróbowaç i prze˝yç to samemu! Nie sposób si´
te˝ nie uÊmiechnàç,
widzàc tak du˝à liczb´
dzieci od 4 roku ˝ycia
ju˝ startujàcych samodzielnie, a m∏odsze
jadà w noside∏ku z ro-

V Runda w Komorowie, fot. Karolina Pacek

dzicami i potwierdzajà punkty kontrolne, z czego majà niesamowità frajd´.
Komunikaty techniczne obu rund znajdujà si´
na stronie www.orienteering.waw.pl. Tam te˝
dokonujemy zg∏oszenia na zawody, ka˝dy, kto
po raz pierwszy startuje, otrzymuje pamiàtkowy
numer startowy cyklu, który s∏u˝y na ca∏y sezon
2017. Na numerze znajdujà si´ daty i miejsce rozegrania kolejnych rund i jest on zrobiony w kolorze trasy, na jakà si´ zg∏osiliÊmy, z imieniem
i nazwiskiem zawodnika.
Jan Cegie∏ka
REKL AMA
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Okiem coacha

2. Zrozum, ˝e to twój problem

Jak zapanowaç nad
zazdroÊcià – 9 zasad
S∏ownikowa definicja zazdroÊci okreÊla
jà jako z∏o˝ony stan
emocjonalny charakteryzujàcy si´ obawà, ˝e zostanie si´ pozbawionym tego, na czym nam zale˝y. Gdy dotyczy ona obiektu uczuç, jest to strach, ˝e
osoba ukochana wybierze kogoÊ innego,
a w konsekwencji zdradzi lub opuÊci nas.
Choç zazdroÊç jako taka nie nale˝y do
uczuç po˝àdanych, tych, które lubimy odczuwaç, to w umiarkowanym nat´˝eniu bywa stymulujàca. Sprawia, ˝e nie przestajemy staraç si´ i zabiegaç o partnera i wcià˝
postrzegamy go jako atrakcyjnego.
Bywa tak˝e zazdroÊç uzasadniona, kiedy
druga strona daje nam powody. W takim
wypadku jednak najlepiej jest po prostu
zrezygnowaç z relacji, w której nie jesteÊmy
traktowani fair.
No i jeszcze warto wspomnieç o zespole
Otella – wyjàtkowo ci´˝kiej, obsesyjnej formie zazdroÊci przybierajàcej postaç zazdroÊci urojonej. Takie przypadki ∏àczà si´ cz´sto z nadu˝ywaniem alkoholu, cechuje je
wysoki poziom agresji i stanowià powa˝ne
zaburzenie, które nale˝y leczyç. ˚ycie
z osobà, która cierpi na t´ przypad∏oÊç, staje si´ dramatycznym wyzwaniem, ∏àcznie
z ryzykiem zagro˝enia ˝ycia.
W tym felietonie chc´ si´ zajàç zazdroÊcià,
która nie przybiera formy ci´˝kiego zaburzenia, jest jednak destrukcyjna i toksyczna dla
obu stron. Sprawia, ˝e zamiast cieszyç si´
tym, co mamy, próbujemy kontrolowaç sytuacj´, rezygnujàc ze wszystkiego, w tym tak˝e
przyjemnoÊci, które mog∏yby przynieÊç zagro˝enie dla naszej pozycji w zwiàzku.
Oto wyznanie Gabrysi (33 lata), pracownicy korporacji. „Kiedy zaczynam si´ anga˝owaç, staj´ si´ nieufna. Wstyd si´ przyznaç
– czerwieni si´ Gabrysia – ale zdarza mi si´
przeglàdaç telefon, skrzynk´ mailowà partnera. W ostatnim zwiàzku by∏o chyba najgorzej. Ba∏am si´ przyznaç do mojej zazdroÊci
i nie mog∏am sobie z nià poradziç. Kiedy
wychodziliÊmy na imprezy, taksowa∏am
dziewczyny pod kàtem tego, czy mogà si´
mu spodobaç. Gdy trafi∏a si´ jakaÊ niez∏a,
a zwykle tak by∏o, nie spuszcza∏am z niego
wzroku. Zachowywa∏am si´ jak ochroniarz.
Gdy wiedzia∏am, ˝e spotkamy gdzieÊ dziewczyny, które uwa˝a∏am za zagro˝enie, próbowa∏am robiç wszystko, abyÊmy w ogóle
nie szli. Imprezy sta∏y si´ dla mnie koszmarem, a nie przyjemnoÊcià. I choç nigdy nie
powiedzia∏am mu o moich obawach, zaczà∏
czuç, ˝e coÊ jest nie tak. Zepsu∏am nasz
zwiàzek. Wiem dlaczego. Sta∏am si´ nudzia-
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rà, która najch´tniej nie wystawia∏a nosa
z domu, nie chcia∏a nigdzie jeêdziç, spotykaç ludzi, piorunowa∏a wzrokiem kobiety,
które mia∏y t´ wad´, ˝e by∏y ∏adne… Teraz
znowu jestem sama, ale nie mam ˝adnej
gwarancji, ˝e w kolejnym zwiàzku b´dzie
inaczej. Nie wiem, co robiç, by to zmieniç”.
Gabrysia, b´dàc zazdrosnà, stara∏a si´ kontrolowaç partnera, szczególnie jego kontakty
z kobietami, które uwa˝a∏a za zagro˝enie.
Jakie jeszcze dzia∏ania oprócz prób kontroli podejmujemy na skutek zazdroÊci?
- umniejszanie wartoÊci partnera, czyli
próby dewaluowania go po to, by poczuç
si´ lepszym od niego
- szukanie odskoczni, czyli ewentualnego
partnera do zdrady lub choçby zdywersyfikowania uczucia
- popadanie w na∏ogi, by odczuç doraênà
ulg´
- desperackie próby zwiàzania partnera jakàÊ odpowiedzialnoÊcià, np. urodzeniem
dziecka
- próby wciàgania osób postronnych: rodziny i przyjació∏, by wywiera∏y presj´ na
partnera
- odcinanie si´ od osób, które zauwa˝ajà
problem twojej zazdroÊci
- unikanie kontaktu z osobami, które mogà stanowiç zagro˝enie dla twojego
zwiàzku, gdy˝ sà w twojej ocenie atrakcyjniejsze od ciebie
- wi´ksze dbanie o siebie – i nie by∏oby
w tym nic z∏ego, gdyby nie by∏o to dbanie
obsesyjne: mordercze treningi, diety, zabiegi i operacje plastyczne itp.
Wszystkie te metody sà nieskuteczne
i w konsekwencji prowadzà do os∏abienia
relacji.
W po∏àczeniu z kontrolà, która w przypadku zazdroÊci zwykle staje si´ bardzo dokuczliwa, najcz´Êciej przynoszà uczucie zm´czenia
obu osób w zwiàzku i pragnienie osoby doÊwiadczajàcej naszej zazdroÊci, by wydostaç
si´ na wolnoÊç. I tak si´ najcz´Êciej dzieje.
Co zatem mo˝emy zrobiç, aby zazdroÊç
przesta∏a mieç nad nami w∏adz´?

1. Znajdê przyczyn´
Jest nià zwykle poczucie, ˝e nie jesteÊmy
doÊç dobrzy, aby partner chcia∏ byç z nami.
Inne osoby wydajà si´ nam znacznie atrakcyjniejsze. Uwa˝amy, ˝e zdrada, odejÊcie to
tylko kwestia czasu. Wniosek – mamy obni˝one poczucie w∏asnej wartoÊci. Pora przyjrzeç si´ temu bli˝ej. Bardzo wiele pisa∏am
o tym, jak podnieÊç samoocen´. W mojej
zak∏adce eksperckiej na portalu Sympatia
znajdziecie felietony na ten temat.

Nie warto wymyÊlaç coraz doskonalszych sposobów na kontrolowanie partnera, poniewa˝ one nie istniejà. ZazdroÊç to
twój problem i tylko ty mo˝esz si´ z nim
zmierzyç.

3. Porozmawiajcie otwarcie
Zamiast, tak jak dotychczas, domagaç si´
zapewnieƒ o mi∏oÊci i gwarancji wiernoÊci,
porozmawiaj z partnerem otwarcie i przyznaj si´ do uczuç, które tobà targajà. PoproÊ o pomoc i wsparcie w poradzeniu sobie z zazdroÊcià.

4. Zacznij byç Êwiadomy/-a
Skoro masz sk∏onnoÊç do tworzenia czarnych scenariuszy (odejÊcie lub zdrada),
Êwiadomie zmieniaj swój sposób myÊlenia.
Nie pozwalaj, by wyobraênia podpowiada∏a
ci niestworzone rzeczy. To fikcja. Trzymaj
si´ Êwiadomie tego, co jest rzeczywiste.

5. Skup si´ na tym, co dobre
Zamiast rozglàdaç si´ nerwowo za partnerem, ciesz si´ tym, co jest pozytywne
w danej chwili. Mi∏ym towarzystwem, otoczeniem, dobrà pogodà, podró˝à.

6. ˚yj swoim ˝yciem
Nie stawaj si´ lianà oplecionà wokó∏
partnera i jego ˝ycia. Istotà zwiàzku jest symetria. Zadbaj wi´c o w∏asne sprawy, pasje,
zainteresowania. Potrzebujesz êród∏a,
z którego b´dziesz czerpaç, i nie powinien
to byç wy∏àcznie partner.

7. Nie porównuj si´ z innymi
Zdaj sobie spraw´ z faktu, ˝e partnerstwo
nie opiera si´ na tym, ˝e jesteÊ najatrakcyjniejszà osobà we WszechÊwiecie. Pr´dzej
czy póêniej znajdzie si´ ktoÊ od ciebie lepszy, ∏adniejszy, m∏odszy, màdrzejszy, bogatszy itd. Istotà zwiàzku jest wzajemne pragnienie bycia z tà, a nie innà osobà.

8. Ufaj
Wymówki i sceny nieuzasadnionej zazdroÊci to sygna∏ dla partnera, ˝e mu nie
ufasz. Przykre, prawda? Praktyka dowodzi,
˝e osoby, które otrzymujà taki sygna∏, ∏atwiej dopuszczajà si´ zdrady. Zaufanie to
krucha i cenna rzecz. Dbajmy o nie. Trudno
jednak straciç zaufanie, którego... nie ma.

9. Patrz na ludzi z ˝yczliwoÊcià
Kiedy podejrzewamy innych, ˝e chcà
nam odebraç nasze szcz´Êcie, stajemy si´
podejrzliwi, nieufni. To droga do paranoi.
Staraj si´ Êwiadomie patrzeç na partnera,
Êwiat i ludzi przez pryzmat dobrych emocji
– sympatii, ˝yczliwoÊci, wdzi´cznoÊci. Kiedy
zaczniesz zauwa˝aç dobro cz´Êciej, twoja
zazdroÊç stanie si´ mniej adekwatna, a nawet bezsensowna.
˚ycz´ wam dobrych emocji.
Joanna Godecka
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Witajcie
wÊród
nas

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

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.

Aleksandra Strzemieczna
Urodzi∏a si´ 1 wrzeÊnia 2016 r.
Córka Ani i Jarka.

Noc Muzeów w Weso∏ej za nami!
20 maja na placu przy OÊrodku Kultury
w Weso∏ej po raz pierwszy zosta∏a zorganizowana NOC MUZEÓW pt. „CERAMIKA. MOC OGNIA”. By∏a to wyjàtkowa i niezwyk∏a noc, i to nie tylko za sprawà pi´knej pogody.
Na uczestników wydarzenia czeka∏o wiele
atrakcji, które podgrzewa∏y atmosfer´ do
póênych godzin. By∏a MOZAIKA, czyli
uk∏adanie ceramicznych puzzli, oraz warsztaty plastyczne, warsztaty toczenia na KOLE GARNCARSKIM, MALOWANIE BISKWITÓW, jak równie˝ pokaz wypa∏u ceramiki w technice raku. Ciekawym punktem
wydarzenia by∏ tak˝e POKAZ OGNIA ZE
ÂWIAT¸EM, podczas którego zosta∏y za-

prezentowane fuzje dwóch Êwiatów: pierwotnego ognia oraz nowoczesnego blasku
Êwiate∏ LED. Odwiedzajàcy mieli równie˝
okazj´ obejrzeç wystaw´ rzeêb przygotowanych przez m∏odzie˝ z sekcji ceramiki
z OÊrodka Kultury i Filii „Pogodna”. Bez
wàtpienia tej nocy plac przy OÊrodku by∏
najgor´tszym miejscem w Weso∏ej za sprawà radosnych i uÊmiechni´tych osób, fanów
ceramiki i nie tylko, którzy postanowili
sp´dziç ten czas razem z nami. Dzi´kujemy
Pani Dorocie ¸asisz – artystce, instruktorce
sekcji ceramiki w OÊrodku Kultury oraz Filii „Pogodna” – za pomys∏ i wspó∏organizacj´ tego wyjàtkowego wydarzenia.
OK Weso∏a

REKL AMA

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja I kwartał 2017 r.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Czerwiec w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
„CZAS TWÓRCZYCH DOKONA¡” to uroczyste zakoƒczenie ca∏orocznej pracy
sekcji artystycznych dzia∏ajàcych w OÊrodku Kultury
i Filii ODT „Pogodna”, które
odb´dzie si´ 11 czerwca
o godzinie 13.30. Jest to
wydarzenie, podczas którego uczestnicy naszych zaj´ç
zaprezentujà swoje osiàgni´cia.
Kulminacyjnym
punktem Czasu Twórczych
Dokonaƒ o godz. 16.00 b´dzie pokaz magii i iluzji
w wykonaniu Konrada Modzelewskiego. Czeka nas
wspania∏y spektakl, pe∏en
pomys∏ów i tricków, który
zachwyci zarówno dzieci,
jak i doros∏ych.
W tym miesiàcu zapraszamy tak˝e dzieci do
obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii
Narodowej pt. „Pod boki z przytupem”. Z taƒcem i muzykà dzieci udadzà si´ na wypraw´ po
Polsce, by podziwiaç pi´kno gór, uroki Krakowa
i mazowieckie krajobrazy. W koncercie nie zabraknie wspólnych taƒców, rytmicznych improwizacji i barwnych kostiumów. Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale zapraszamy równie˝ uczestników indywidualnych 12 czerwca
o godz. 10.50 do Filii „Pogodna” przy ul. Jana
Paw∏a II 25, a o godz. 11.50 do OÊrodka Kultury
przy ul. Starzyƒskiego 21.
Czerwiec zakoƒczymy koncertem pt. „Razem
i osobno, czyli piechotà do lata” w wykonaniu
Teatru Muzycznego Niebieskie Migda∏y dzia∏ajàcego przy OÊrodku Kultury pod kierunkiem Lecha
Nowickiego. Na wydarzenie zapraszamy
23 czerwca o godz. 19.00.

16.00 us∏yszymy nieco innà ods∏on´ historii
o biednej dziewczynie, w której ˝ycie zaingerujà
czary. Spotkanie poprowadzi Alicja Kubas. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki
do odbioru od 5 czerwca od godz. 16.00.

17 czerwca o godz. 18.00 odb´dzie si´ pokaz
slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza
pt. „Ekwador. Andy i Amazonia”. Podczas spotkania ruszymy w g∏àb Amazonii i spotkamy si´
z Indianami oraz zamieszkujàcymi d˝ungl´ zwierz´tami. W Andach zwiedzimy ruiny oÊrodków
wzniesionych kiedyÊ przez Inków i odwiedzimy
wspó∏czesne miasta, gdzie odkryjemy wiele
wspania∏ych przyk∏adów architektury kolonialnej. Dynamiczna opowieÊç b´dzie ilustrowana
oryginalnymi fotografiami i filmami wykonanymi
przez prelegenta.

REKL AMA
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Od 1 czerwca ruszajà zapisy na Lato w mieÊcie. Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat. Zaj´cia w ramach „Lata w mieÊcie” odb´dà si´
w lipcu w OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21, natomiast w sierpniu w Filii „Pogodna”
przy ul. Jana Paw∏a II 25. W programie warsztaty taneczne, wokalne, naukowe oraz spotkania z podró˝nikiem. Opis zaj´ç wraz z kartà
zg∏oszenia dost´pne sà na stronie internetowej
OÊrodka Kultury.
Ponadto od lipca rusza Letnie Kino Plenerowe. Zapraszamy wszystkich mi∏oÊników kina
z Weso∏ej na bezp∏atne seanse filmowe w plenerze. W repertuarze filmy, które trzeba zobaczyç.
Szeroki przekrój tematyczny sprawia, ˝e z pewnoÊcià ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie! Cykl seansów rozpoczniemy 7 lipca o godz. 21.30 filmem
„Âmietanka towarzyska” w re˝yserii Woody’ego
Allena. Kolejne filmy w ka˝dy lipcowy i sierpniowy piàtek. Wszystkie filmy b´dà wyÊwietlane na
terenie przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej (ul.
1 Praskiego Pu∏ku 31). Zapraszamy wszystkich
mi∏oÊników kina z Weso∏ej na bezp∏atne seanse
filmowe w plenerze.

W czerwcu na Pogodnej
3 i 24 czerwca w godz. 13.00–17.00 wszystkich mi∏oÊników gier planszowych zapraszamy
na spotkanie „Weso∏ej Kostki”. Na miejscu mamy wiele tytu∏ów, ale zach´camy równie˝ do
przyniesienia w∏asnych propozycji. Prowadzenie:
Dominik Pietrzak.
Dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat i ich opiekunów przygotowaliÊmy cykl spotkaƒ i warsztatów plastycznych pt. „BaÊniowa Sobota”. Któ˝
nie zna bajki o Kopciuszku? 10 czerwca o godz.

wem Buksiƒskim – aktorem, animatorem, performerem, organizatorem dzia∏aƒ artystycznych. Zwieƒczeniem warsztatów jest spektakl,
w którym do gry wchodzà widzowie. Dzi´ki temu widownia o˝ywa, staje si´ scenà, a widzowie aktorami.
25 czerwca o godz. 16.00
przygotowaliÊmy dla
najm∏odszych przedstawienie pt. „Jak KrzyÊ
pomóg∏ rodzicom
odzyskaç czas” wykonaniu Teatru O-rety.
KrzyÊ ma ogromne
zmartwienie: jego rodzice sà ciàgle zaj´ci
i nie chcà si´ z nim bawiç. Tak zaczyna si´ historia ch∏opca, który przenoszàc
si´ za pomocà magicznego kufra do krainy „beztroski”, ratuje swoich rodziców z ràk czarownicy
Tempory, która zabiera im czas. Liczba miejsc
ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 19 czerwca od godz. 16.00.

18 czerwca o godz. 17.00 zapraszamy na spektakl pt. „Impro START” w wykonaniu Pogodnej
Trupy Teatralnej przygotowany pod kierunkiem
i z udzia∏em Przemys∏awa Buksiƒskiego. Wystàpià:
Danuta Marsza∏ek, Dorota Strosznajder, Katarzyna
Zakrzewska, Leszek Milczarczyk, Micha∏ Prasula,
Jakub Wierzbieniec, Bernard „Benio” Zakrzewski.
Pogodnà Trup´ Teatralnà prowadzi Olga Mi∏aszewska. Jest to pierwsza grupa teatralna IMPRO
w Weso∏ej, której celem jest nowa forma
warsztatów teatralnych. Dzi´ki uzyskanemu dofinansowaniu
z Funduszu Animacji
Kultury uda∏o si´ zorganizowaç 3-dniowe
warsztaty z Przemys∏a-

Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez OÊrodek szukajcie na stronie internetowej oraz na
fanpage’u w portalu Facebook:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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Uznany tatuator i muzyk w jednej osobie, tym
razem jako poeta dla dzieci – Artur Szolc prezentuje ksià˝k´ z wierszami dla dzieci swojego autorstwa i z przepi´knymi ilustracjami swojej równie utalentowanej ma∏˝onki Anety. Przed Paƒstwem Artur i Aneta Szolc, i ich debiut:

„Wiersze rzeczne
i dorzeczne”
czyli... gdy rzeka wiersze
przynosi z daleka
Obydwoje urodzeni w Warszawie: Artur
w 1973, Aneta w 1978 roku. Obecnie mieszkajà w Weso∏ej. Przez ca∏e
dzieciƒstwo mieszkali kilka
bloków od siebie, na jednym z warszawskich osiedli na Pradze-Po∏udnie, na
Grochowie. Poznali si´ jednak dopiero w 1998 roku
w autokarze do Katowic,
w drodze na koncert zespo∏u Slayer – ich ulubionej kapeli trash-metalowej.
Od 17 lat sà udanym
ma∏˝eƒstwem, a owocami ich mi∏oÊci sà: 7-letnia Gabrysia, 4-letnia Ola i 2-letni Filip.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Artur – autor wierszy jest od kilkunastu lat tatuatorem, muzykiem – perkusistà, artystà malarzem oraz pasjonatem amerykaƒskich aut.
Aneta – ilustratorka wierszy, na co dzieƒ „trzyetatowa” mama, ksi´gowa i szefowa rodzinnej
firmy artystycznej, którà prowadzi razem z Arturem. Jej g∏ówne pasje to sztuka, rysunek, malarstwo i muzyka.
Pomys∏ po∏àczenia si∏ i zrealizowania razem
czegoÊ wyjàtkowego dla dzieci dojrzewa∏ stopniowo, wraz z powi´kszaniem si´ rodziny. Wszystkie
wiersze i ilustracje zosta∏y zainspirowane prawdziwymi przygodami, bliskimi osobami zwiàzanymi z dzieciƒstwem autorów, okresem ich dorastania i ˝yciem obecnym. Przede wszystkim jednak
Aneta i Artur zgodnie twierdzà, ˝e najwi´kszà inspiracjà do powstania tej debiutanckiej ksià˝ki sà
DZIECI, a w szczególnoÊci Gabrysia, Ola i Filip.
To w∏aÊnie one obudzi∏y w nich
marzenia beztroskiego powrotu do
dzieciƒstwa, do krainy wspomnieƒ
i dzieci´cych fantazji, czego rezultat
mo˝ecie zobaczyç w bajecznie kolorowej i pi´knie oraz ciekawie (format) wydanej publikacji pt. „Wiersze rzeczne i dorzeczne”. Obok beztroski znajdziemy tu tak˝e màdre
przes∏ania, jak choçby to o wy˝szoÊci czytania ksià˝ek nad sp´dzaniem czasu przy komputerze.
Ok∏adka i ilustracje powsta∏y w malowniczym
miejscu nad rzekà Liwiec. Rysunki Pani Anety

wspaniale dope∏niajà ca∏oÊci. Styl i technika ich
wykonania oraz wysoka jakoÊç wydania tej publikacji sprawiajà wra˝enie, jakbyÊmy mieli
przed sobà unikalny egzemplarz, specjalnie dla
nas zilustrowany. A˝ chcia∏oby si´ dotknàç obrazka i zobaczyç na palcach Êlady kredki.
Piszemy o tej ksià˝ce w wyjàtkowym momencie, bo 1 czerwca. To nie tylko Dzieƒ Dziecka, ale
te˝ data oficjalnej premiery „Wierszy rzecznych
i dorzecznych”. Przedpremierowo mo˝na jà by∏o
zobaczyç 21 maja na Warszawskich Targach
Ksià˝ki na Stadionie Narodowym, za par´ dni pojawi si´ na Pikniku Weso∏a, a jeÊli chcecie, ˝eby
pojawi∏a si´ równie˝ w Waszym domu, skontaktujcie si´ z autorami: e-mail: szolcownia@gmail
.com, tel. 501-705-838. Informacje znajdziecie
tak˝e na: https://www.facebook.com/szolcownia/
i www.szolcart.com.
Redakcja
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Instytut – muzyczna energia
Dwa razy do roku w Warszawie ma miejsce jedno
z najbardziej niesamowitych wydarzeƒ muzyki elektronicznej na mapie Europy.
Mowa o Instytucie. Dla ka˝dego amatora techno przybycie na t´ imprez´ powinno byç obowiàzkowe.
Podró˝ na zachodni kraniec stolicy (Ursus)
zajmuje sporo czasu. Na szcz´Êcie organizatorzy dbajà o wspó∏prac´ z firmami zajmujàcymi
si´ przewozami osób. Pó∏ roku temu oferowano
kod promocyjny. A ostatnio, 13 maja – w dniu
imprezy – wystartowa∏a nowa aplikacja z najtaƒszym transportem dost´pnym w Warszawie.
Skorzystanie z us∏ug partnera daje pewne przywileje. Podjechaç mo˝na pod same bramki
wejÊciowe.
Niewiarygodne wra˝enie robi ju˝ sam budynek, w którym odbywajà si´ koncerty. Wysoka
na 12 pi´ter Hala Najwy˝szych Napi´ç jest jednoczeÊnie minimalistyczna i monumentalna.
Pierwsze spojrzenie pozwala przenieÊç si´ w industrialny wymiar zupe∏nie nieprzystajàcy do codziennoÊci. Po uporaniu si´ z wejÊciem przez
bramki stajemy przed wyborem. Sceny sà trzy,
a ka˝da kusi hipnotyzujàcymi dêwi´kami.
Najpierw jednak, zgodnie z duchem festiwalów, pieniàdze wymieniç trzeba na ˝etony. Odbieramy plansz´ kartonikowych kwadracików,
którymi teraz zap∏acimy za szatni´, ale te˝ piwo,
wod´ i inne napoje. Po nape∏nieniu plastikowego kubka wybranà przez siebie cieczà udajemy

si´ w stron´ wielkich wrót prowadzàcych do
g∏ównej sceny Instytutu.
Na poczàtek trafiamy na DEAS, czyli Karola
Mozgaw´. Urodzony w Grecji, mieszkajàcy
w Krakowie. Na jego stronie mo˝na dowiedzieç
si´, ˝e jako nastolatek zetknà∏ si´ z muzykà mi´dzy innymi Portishead i Massive Attack. Inspiracj´ tymi zespo∏ami s∏ychaç w jego kompozycjach. Ci´˝kie brzmienia zniewalajà umys∏. Cia∏o
samo taƒczy tak, jak pokieruje perkusyjny beat.
Par´ s∏ów o wn´trzu Hali Najwy˝szych Napi´ç. Wzrok przyciàga zw∏aszcza zdolny wytwarzaç pioruny generator udarów o napi´ciu
5 megawoltów. Laboratoria energetyczne takie
jak to przy ulicy Mory 8 w Europie sà trzy. Tylko w jednym z nich mo˝na jednak przetaƒczyç
ca∏à noc do dêwi´ków elektronicznej muzyki.
Istnieje te˝ mo˝liwoÊç przeja˝d˝ki windà,
z której podziwiaç mo˝na wn´trze i bawiàcà
si´ publik´ z góry.
Nie nale˝y jednak ograniczaç si´ do tylko jednej sceny. Przed pierwszà w nocy trafiamy na
Luzztro Records Stage. Tam sp´dzimy nieco czasu przy upojnych rytmach gdaƒskiego duetu
Cranz. Za did˝ejkà zobaczymy logo s∏ynnego
z afterów warszawskiego klubu wzbogacone
psychodelicznymi wizualizacjami. Ogieƒ, fraktale, symetryczne linie i inne wzory cieszà wzrok
oraz zapewniajà niezapomniane prze˝ycia.
Póêniej zwiedzamy ostatnià nieodkrytà tego
dnia lokacj´ – Hal´ Wysokich Napi´ç. Grajàcy
w tym czasie Randomer (Rohan Walder, Londyn)
jest jak na mój gust jednak troch´ zbyt surowy
w brzmieniu. Na razie wychodzimy, ale za jakiÊ

WARTO ZOBACZYå:

W tym roku Nocny Market dzia∏a ju˝
od kwietnia i tak w ka˝dy weekend:
■ pt. – sob.: 17.00–1.00
■ niedz.: 16.00–23.00
Kto chce wyruszyç w niesamowità podró˝,
powinien wybraç t´ imprezowà lokomotyw´. Takimi przenoÊniami pos∏ugujà si´ organizatorzy trzech wyjàtkowych wydarzeƒ,
które b´dà mia∏y miejsce w czerwcu w Warszawie. Na terenie dawnego Dworca G∏ównego (Stacja Muzeum) przy ul. Towarowej 3
wystàpià gwiazdy polskiej sceny hip-hopowej, rapowej, a tak˝e reprezentanci muzyki elektronicznej czy pop. Co wa˝ne, na
wszystkie wydarzenia wst´p jest bezp∏atny!

Nocny Market ju˝
drugi rok b´dzie Êciàga∏ t∏umy na perony
nieczynnego dworca
PKP Warszawa G∏ówna. Ta cotygodniowa
weekendowa impreza,
podpatrzona w innych
europejskich metropoliach, nawiàzujàca do azjatyckich nocnych targów z kuchnià ulicznà okaza∏a si´
hitem zesz∏ego lata.

czas wrócimy tu na o wiele lepiej przyswajalne
Abstract Divison. Holendrzy potrafià zap´tlaç
dêwi´ki jak ma∏o kto. Poruszajàc si´ do ich muzyki, poczuç mo˝na cudowne odpr´˝enie.
Tam i z powrotem, docieramy ponownie do
Hali Najwy˝szych Napi´ç na koƒcówk´ seta Shifted. Tym razem Wielka Brytania nie zawodzi. Do
uszu dostarczane sà nam naprawd´ soczyste
brzmienia. W oczy rzuca mi si´ koszulka NASA.
Nie jest nie na miejscu, atmosfera na parkiecie
jest naprawd´ kosmiczna.
Oprawa graficzna jest perfekcyjna. Âwiat∏a
koncentrujà si´ na generatorze udarów i starajà
si´ ruszaç ˝ywio∏owiej ni˝ pogrà˝eni w taƒcu ludzie. Ze sceny leci dym. Gdy stoi si´ w odpowiednim miejscu, dooko∏a nie widaç nic. Jedynym drogowskazem jest docierajàca do uszu
melodia. Mg∏a zmienia kolor, bo jest odpowiednio doÊwietlana. Czysta magia.
Od godziny trzeciej do czwartej gra Mathew
Jonson live. Moim zdaniem najlepsza godzina
tej nocy. Stan, w który potrafi nas przenieÊç ten
Kanadyjczyk, jest nie do opisania. Trzeba tam
byç, trzeba to us∏yszeç, trzeba do tego zataƒczyç. Zaraz po nim na scen´ wchodzi najwi´ksza
gwiazda imprezy – Richie Hawtin, kolejny muzyk z Kanady. Jego nieortodoksyjne podejÊcie do
techno wprowadza w istny trans. W Êrodku Hali Najwy˝szych Napi´ç robi si´ jaÊniej. Wschód
s∏oƒca oglàdany przez gigantyczne wrota zapisuje si´ w pami´ci jak fotografia. To coÊ, czego
nie zapomn´ przez ca∏e ˝ycie. Nie wiem kiedy
mijajà dwie godziny.
To ju˝ szósta rano. Zamawiamy taksówk´, ˝eby dotrzeç z powrotem do „cywilizacji”. Takà imprez´ trzeba solidnie odespaç. Po przebudzeniu
jest si´ pewnym dwóch rzeczy – zakwasów
i ch´ci powrotu na kolejnà ods∏on´ Instytutu.
Marcin Zajàc

Program koncertów w ramach H&M
Dworzec prezentuje si´ tak:
■ 9 czerwca – Pezet, Eldo
■ 10 czerwca – FLIRTINI, xxanaxx
■ 16 czerwca – Ten Typ Mes, Duit
■ 17 czerwca – Taco Hemingway, Quebonafide
■ 23 czerwca – Fisz Emade, The Dumplings
■ 24 czerwca – Brodka, Julia Wienia Wieniawa-Narkiewicz.
Start koncertów o godz. 19.00.
Maria Surawska

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
XIV Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek
„Biblioteka. OczywiÊcie!”
W dniach 8–15 maja 2017 r. odby∏a si´ XIV edycja programu Tydzieƒ Bibliotek. Jak czytamy na
stronie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „jego g∏ównym celem jest podkreÊlanie roli czytania
i bibliotek w poprawie jakoÊci ˝ycia, edukacji oraz
zwi´kszenie presti˝u zawodu bibliotekarza i zainteresowania ksià˝kà szerokich kr´gów spo∏eczeƒstwa”. Has∏o tegorocznej edycji brzmia∏o „Biblioteka. OczywiÊcie!”. Jego autorkà jest Ewa Korulczyk
z Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy
Praga-Po∏udnie m.st. Warszawy. Nasza Biblioteka
tak˝e promuje idee Tygodnia, dlatego te˝ w tym
czasie od kilku ju˝ lat rozstrzygamy Konkurs na
recenzj´ „Wszystkie ksià˝ki mówià”. W tegorocznej – IV ju˝ edycji konkursu wzi´∏o udzia∏ 51
osób. Wi´kszoÊç stanowi∏a m∏odzie˝ z Gimnazjum
nr 119 oraz dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 353.
Komisja konkursowa w sk∏adzie: Wanda Monastyrska, Agnieszka Dubowska, Joanna Mackiewicz
oraz Ma∏gorzata Kazimierska wy∏oni∏a laureatów
w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria 8–12 lat
1. miejsce: Maria Stachyra za recenzj´ cyklu
„Wojny doros∏ych – historie dzieci”
2. miejsce: Natalia Podlasek za recenzj´ ksià˝ki
„Gwiazd naszych wina” (J. Green)
3. miejsce: Martyna Kwiatkowska za recenzj´
ksià˝ki „Wieloryb” (R. Piàtkowska), Natalia
Sarzyƒska za recenzj´ ksià˝ki „Za niebieskimi
drzwiami” (M. Szczygielski)
Wyró˝nienie: Wiktor Janeczek za recenzj´ ksià˝ki „Tajemnica mostu” (A. Maleszka)
Kategoria powy˝ej 13 lat
1. miejsce: Kamila Wiemann za recenzj´ ksià˝ki
„Królowa Ptaków” (Z. Beszczyƒska), Zuzanna
Grzybowska za recenzj´ ksià˝ki „Z∏odziejka
ksià˝ek” (M. Zusak)
2. miejsce: Maria Morawska za recenzj´ ksià˝ki
„Lot nad kuku∏czym gniazdem” (K. Kesey),
Julia ¸ab´dê za recenzj´ ksià˝ki „Ma∏y ksià˝´”
(A. de Saint-Exupery)
3. miejsce: nie przyznano

Kàcik bibliofila
Duchowe ˝ycie
zwierzàt
Peter Wohlleben
Mam przyjemnoÊç
poleciç Paƒstwu kolejnà ksià˝k´ niemieckiego leÊnika Petera
Wohllebena – „Duchowe ˝ycie zwierzàt”. Poprzednia jego
równie wspania∏a pozycja opowiada∏a
o sekretnym ˝yciu drzew. W obu tych
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Wyró˝nienie: Kateryna Leontceva za recenzj´
ksià˝ki „S∏oneczne wino” (R. Bradbury)

Sk∏adamy serdeczne podzi´kowania bibliotekarkom szkolnym – paniom: Mirze Ciacharowskiej, Annie Grzymkowskiej, Katarzynie Tucholskiej i Jadwidze Ros∏oniec za pomoc w organizacji konkursu.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim autorom prac,
a laureatom gratulujemy!

„Âladem szeptu
amazoƒskiego potoku”
12 maja 2017 r. naszym goÊciem by∏ Stefan
Czerniecki – podró˝nik, dziennikarz, autor ksià˝ek:
„Dalej od Buenos”, „Cisza” oraz „Czekajàc na Duida”. Poni˝ej przedstawiamy relacj´ ze spotkania,
jakà napisa∏a uczennica klasy 3c Klaudia Por´ba.

Wraz ze Stefanem Czernieckim, autorem ksià˝ek „Dalej od Buenos”, „Cisza” oraz „Czekajàc na
Duida”, wybraliÊmy si´ do Wenezueli, do miejsca,
gdzie ˝aden bia∏y cz∏owiek jeszcze nie dotar∏.
Podczas tej niezwyk∏ej podró˝y dowiedzieliÊmy si´, jak to jest w tej dzikiej cz´Êci Ameryki
Po∏udniowej. CzuliÊmy si´, jakbyÊmy brali udzia∏
w wyprawie razem z panem podró˝nikiem.
Zaczynajàc od Caracas, przebyliÊmy d∏ugà drog´ nie tylko làdowà, ale tak˝e p∏yn´liÊmy ∏odzià.
WidzieliÊmy krajobrazy nieprzebytej d˝ungli, przepi´knych spowitych sinà mg∏à gór, spotkaliÊmy
tamtejsze zwierz´ta, a co najwa˝niejsze, poznaliÊmy mieszkaƒców wiosek. Reakcje tych ludzi,
zw∏aszcza dzieci, by∏y zaskakujàce. Najpierw nieufnoÊç i szok, póêniej ciekawoÊç i ch´ç poznania,
a na koƒcu zaufanie, ˝e biali ludzie nie sà groêni.
OpowieÊç pana Stefana Czernieckiego by∏a niesamowicie interesujàca. Anegdoty, ˝ywa narracja
i pojawiajàce si´ czasem scenki prawie teatralne
sprawia∏y, ˝e historia wydawa∏a si´ bardzo ciekawa.
Dodatkowe wra˝enia zapewni∏y zdj´cia oraz filmiki.
Muzyka, którà s∏yszeliÊmy w tle, idealnie komponowa∏a si´ z opowieÊcià i pot´gowa∏a emocje.
JesteÊmy niesamowicie wdzi´czni panu Stefanowi za spotkanie oraz histori´, jakà nam opowiedzia∏. Liczymy, ˝e kiedyÊ b´dziemy mogli uczestniczyç w podobnej podró˝y, nawet jeÊli naprawd´
siedzielibyÊmy w bibliotece, s∏uchajàc kolejnych
opowieÊci z nieodkrytych zakàtków Ziemi.

„Lato w mieÊcie” w Bibliotece
Wszystkie ch´tne dzieci zapraszamy na „Lato
w mieÊcie”. Tegoroczna propozycja Biblioteki to
spotkanie z rzekà Wis∏à. W trakcie 4 spotkaƒ: 26,
27, 29 i 30 czerwca b´dziemy wspólnie bawiç
si´, czytaç i podró˝owaç po naszej najwi´kszej
i najbardziej znanej rzece. Szczegó∏owe informacje
i zapisy pod numerem telefonu: 22 773-40-08.

Biblioteka G∏ówna w lipcu i sierpniu
zawiesza dy˝ury w soboty

„Podró˝ przez Wenezuel´”
12 maja uczniowie Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich przez pewien czas stali si´ podró˝nikami, uczestniczàc w niecodziennej lekcji
– podró˝y w bibliotece publicznej.
ksià˝kach autor odkrywa nam Êwiat fauny i flory, udowadniajàc, jak naprawd´
niewiele jeszcze o nim wiemy.
Bo na przyk∏ad: czy koguty mogà ok∏amywaç kury? albo czy konie mogà si´
wstydziç? Niewiarygodne, a jednak prawdziwe. Pisarz od dzieciƒstwa otoczony
przyrodà i zwierz´tami fascynowa∏ si´ ich
Êwiatem i ju˝ jako doros∏a osoba postanowi∏ rzuciç urz´dnicze ˝ycie i pisaç na tematy ciekawe, fascynujàce i sk∏aniajàce
do myÊlenia, czy tylko cz∏owiek zosta∏ obdarzony Êwiadomym, spe∏nionym ˝yciem.
Goràco polecam!
Iza Zych

Jeszcze do koƒca czerwca zapraszamy w soboty do Biblioteki G∏ównej przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31 w godz. 10–15. JednoczeÊnie informujemy, ˝e z racji logistycznych w lipcu i sierpniu
dy˝ury sobotnie b´dà zawieszone.
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.
5.

Shalev M. – Dwie niedêwiedzice
Irving J. – Czwarta r´ka
Young W. P. – Ewa
Harris R. – Oficer i szpieg
Riley L. – Siedem sióstr

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stading S. – Petronela z Jab∏oniowego
Sadu
2. Witek R. – Dobry pies

Literatura popularnonaukowa:
1. Wójcik P. – Robert Lewandowski:
z podwórka na stadiony
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

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
DZIECI OD 1 ROKU DO 6 LAT,
CZYNNE OD 6.00 DO 19.00, NISKIE CENY,
W¸ASNA KUCHNIA, DIETY INDYWIDUALNE,
ZAJ¢CIA DODATKOWE: teatrzyki, basen, logopedia,
psycholog, ceramika, j´z. angielski, zaj´cia sportowe,
judo, taniec, gimn. korekcyjna, basen, rytmika.

UWAGA!!! OD STYCZNIA 2017 ZNI˚KA ZA ˚¸OBEK!!!
˚¸OBEK REALIZUJE PROGRAM „MALUCH”

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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Kàcik seniora
Sprzàtaj
po swoim psie
Pod takim has∏em zosta∏ zrealizowany pomys∏ Janiny Trzaskomy
i Lidii Mierzejewskiej,
mieszkanek Placu Wojska Polskiego w Weso∏ej. W∏aÊcicielom psów
przyjemnie spaceruje si´ ze swoimi pupilami wÊród kolorowych i pachnàcych tamtejszych ogródków dzia∏kowych, pozostawiajàc cz´sto po sobie wstydliwy Êlad. Dlatego
w ramach Inicjatyw Lokalnych zamontowano na terenie ogródków 6 koszy z torebkami na psie odchody. Projekt zosta∏ zrealizowany z pieni´dzy Urz´du Dzielnicy
i wymaga∏ od pomys∏odawców du˝o pracy
i czasu. Dlatego nasze panie d∏ugo i rzetelnie przygotowywa∏y si´ do tej imprezy.
Wspó∏autorkà projektu by∏a El˝bieta Janikowska-CieÊlak, sekretarz do spraw bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Warszawa-Wola. Monta˝ koszy osobiÊcie nadzorowa∏a naczelnik Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska Gra˝yna Garwacka wraz z pracownicami. Ka˝dy przyby∏y w∏aÊciciel i jego pupil otrzymali drobny upominek.
W „odebraniu” koszy uczestniczy∏y dzieci,
które zbiera∏y w torebki rozrzucone marchewki, symulujàc sprzàtanie po pieskach.
Oficjalne „otwarcie” poszczególnych koszy
odbywa∏o si´ poprzez symboliczne przeci´cie wst´gi przez poszczególne dzieci. Po
cz´Êci oficjalnej odby∏o si´ spotkanie z Dorotà WoÊpik, pracownicà Uniwersytetu

Warszawskiego, która wyg∏osi∏a wyk∏ad na
temat zwierz´cych paso˝ytów, które mo˝na by∏o obejrzeç w s∏ojach przyniesionych
przez panià Dorot´. DowiedzieliÊmy si´,
jakie zagro˝enie stanowià dla cz∏owieka
w przypadku kontaktu ze zwierz´cymi odchodami. Mieszkaƒcy mieli równie˝ mo˝liwoÊç skonsultowania si´ z lekarzem weterynarii panià Izà Rupiƒskà. Pani doktor
ma podpisanà umow´ z Urz´dem Dzielnicy w Weso∏ej i mo˝na u niej bezp∏atnie wysterylizowaç bezdomne koty. Szczególnie

zach´cam do tego w∏aÊcicieli ogródków
dzia∏kowych, aby zapobiec w ten sposób
nadmiernemu rozmna˝aniu si´ dzikich kotów. Imprez´ uÊwietni∏ akordeonista Grzegorz Maraszek, zach´cajàc do wspólnego
Êpiewania. Przy kie∏basce z grilla i s∏odkim
pocz´stunku po∏àczy∏y si´ pokolenia
dziadków, rodziców i wnuczków.
To kolejna Êwietna inicjatywa ROD z Placu Wojska Polskiego podnoszàca komfort
wypoczynku dzia∏kowiczów i integrujàca
Êrodowisko.

Tytu∏ „Cz∏owieka Roku”
dla Marii Surawskiej
Podczas sesji Rady Dzielnicy w dniu
18.05.2017 burmistrz Edward K∏os wr´czy∏
coroczne nagrody dla szczególnie wyró˝niajàcych si´ mieszkaƒców. Tytu∏ Instruktora i Animatora Roku 2016 za szczególne zaanga˝owanie oraz ogromny wk∏ad pracy
poÊwi´cony na rzecz upowszechniania kultury lokalnej otrzyma∏a nasza kole˝anka
Maryla Surawska. A ma si´ czym pochwaliç. Od 2010 roku pe∏ni funkcj´
wiceprezesa ds. organizacji
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej. Reprezentuje
UTW podczas corocznych obchodów Dnia Osób Starszych
w Ogrodzie Saskim. Prowadzi
tam dla wszystkich ch´tnych
warsztaty malarskie i wystawia
obrazy s∏uchaczy UTW powstajàce w jej pracowni „Surreal”. Bierze udzia∏ w ogólnowarszawskiej
uroczystoÊci
zakoƒczenia roku akademickiego na s∏u˝ewieckim torze
wyÊcigów konnych. W jej pracowni powstajà równie˝ pi´kne kapelusze
bioràce udzia∏ w konkursie na wy˝ej wymienionej imprezie. Jest delegatem na Obywatelski Parlament Seniorów. W swojej pracowni malarskiej gromadzi nie tylko seniorów, ale równie˝ ich wnuki. Co roku
w ODT Pogodna organizuje wystawy malarskie grupowe, jak i indywidualne, promujàc talenty osób starszych. Sama artystka
nosi si´ barwnie i oryginalnie, b´dàc Êwietnà wizytówkà UTW Weso∏a.

Koƒcówka roku w UTW
REKL AMA

W maju w ODT Pogodna odby∏a si´
ostatnia impreza integracyjna UTW w roku
akademickim 2016/2017. Tym razem mieliÊmy przyjemnoÊç uczestniczyç w pokazie
mody. Studentki przez ca∏y rok bra∏y udzia∏
w zaj´ciach wiza˝u pod kierunkiem Anny
D∏ugo∏´ckiej. Jak same podkreÊlajà, zmieni∏y nie tylko kolory, d∏ugoÊci i fasony garderoby, ale przede wszystkim „swoje g∏owy”. Zaprezentowa∏y si´ w kilku ods∏onach,
sukienkach, garsonkach, p∏aszczach. Prezentowa∏y si´ jak rasowe modelki. Dzi´ki
Pani Ani dziewczyny przesta∏y chodziç wy∏àcznie w spodniach i okaza∏o si´, ˝e nasze
seniorki majà znakomite nogi. Pokaz
uÊwietni∏y ma∏e pianistki, wnuczki naszych
studentek. Podczas s∏odkiego pocz´stunku
˝ywo wymieniano opinie i wra˝enia, planujàc kontynuacj´ zaj´ç w przysz∏ym roku.
Zarzàd UTW informuje, ˝e uroczyste zakoƒczenie roku akademickiego odb´dzie
si´ w sobot´ 10 czerwca o godz. 11.00 w Zespole Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej-Zielonej przy
ul. Krótkiej 1.
Gra˝yna Weber
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KOD lokalnie, ale nie tylko.
Czy mo˝emy czuç si´ bezpiecznie?
„Dobra zmiana” dotyka tak˝e naszego bezpieczeƒstwa. Widoczne jest wsparcie w∏adz centralnych dla ruchów nacjonalistycznych, niebezpieczni
chuligani nazywani sà „patriotycznà m∏odzie˝à”.
Takie dzia∏ania i wypowiedzi nie tylko zach´cajà
do ∏amania prawa, ale uw∏aczajà pami´ci tych
wszystkich, którzy w obronie wolnej i demokratycznej Polski, z prawdziwych pobudek patriotycznych, z∏o˝yli danin´ najwy˝szà – swoje ˝ycie. Obra˝a to tak˝e tych, którzy dla wolnej i demokratycznej
Polski kiedyÊ dzia∏ali w podziemnej opozycji, a dzisiaj ci´˝ko i uczciwie pracujà. W∏adze pacyfikujà
przeciwników nacjonalistycznych manifestacji, których uczestnicy g∏oszà has∏a neofaszystowskie, pochwa∏´ ksenofobii i nietolerancji. Czy o takà Polsk´
nam chodzi? Czy nie pami´tamy ju˝ naszej historii?
Niepokoi nas tak˝e sfera obronnoÊci. Wstrzymano procesy modernizacji armii. Zerwano bardzo wa˝ny przetarg na Êmig∏owce wielozadaniowe i wmawia si´ nam, ˝e by∏ on bez znaczenia.
Bagatelizuje si´ kolejne odejÊcia genera∏ów
i wysokich oficerów. Poni˝a oficerów i ˝o∏nierzy
rezerwy, a przecie˝ wielu z nich pe∏ni∏o s∏u˝b´
w strefie dzia∏aƒ wojennych i nara˝a∏o swoje ˝ycie dla Polski. Wszystko to dzieje si´ w czasie,
gdy najwy˝sze stanowiska oraz istotne funkcje
w resorcie obrony i przemyÊle zbrojeniowym
powierza si´ kolejnym niewykszta∏conym dyletantom, a lobbysta znanej na Êwiecie firmy
zbrojeniowej mia∏, jak podaje prasa, dost´p do
wa˝nej dokumentacji przetargowej.
Z wojsk operacyjnych, g∏ównej si∏y naszej armii, doÊwiadczeni oficerowie i podoficerowie sà
przenoszeni do Wojsk Obrony Terytorialnej. Si∏y
te, tworzone przez Antoniego Macierewicza i tylko jemu podleg∏e, to niemal˝e prywatna milicja
ministra. Eksperci nie potrafià znaleêç logicznego
uzasadnienia dla tych decyzji oraz zrozumieç
przeznaczenia tych si∏, w takim ich kszta∏cie.
Trudno tak˝e jednoznacznie zaprzeczyç, ˝e nie sà
one tworzone tylko i wy∏àcznie z myÊlà o ich wykorzystaniu wewn´trznym. Antoni Macierewicz,
jeszcze jako minister spraw wewn´trznych
w rzàdzie Jana Olszewskiego, mia∏ podobno plany u˝ycia podobnych si∏ w walce politycznej.
Wa˝ny jest tutaj kontekst mi´dzynarodowy.
W Rosji odradza si´ militaryzm i panuje neoreali-

styczne podejÊcie do kwestii bezpieczeƒstwa. Trwa
konflikt w Ukrainie. Sytuacja wewn´trzna UE i NATO tak˝e wymaga od naszych w∏adz rozwa˝nej polityki wewn´trznej i zagranicznej. Czy jest ona takà? To pytanie retoryczne. Polska zaczyna stanowiç
problem dla integrujàcej si´ Europy. Czy nasze w∏adze i legitymizujàca je partia inaczej rozumiejà
polskà racj´ stanu? Czy nasze skuteczne i zakoƒczone narodowym sukcesem starania o cz∏onkostwo w NATO i UE majà zostaç zaprzepaszczone?
Szanowni Paƒstwo, mieszkaƒcy Wawra, Rembertowa i Weso∏ej. Czy w tej sytuacji mo˝emy
czuç si´ bezpiecznie? Czy mo˝emy mieç pewnoÊç,
˝e w∏adze centralne swoimi decyzjami poprawiajà poziom naszego bezpieczeƒstwa? Uwa˝amy, ˝e
wr´cz przeciwnie. Dlatego tak wa˝na powinna
byç dla nas obrona niezale˝noÊci samorzàdów.
Majà one przecie˝ wp∏yw na lokalne dzia∏ania
s∏u˝b odpowiedzialnych za nasz spokój i bezpieczeƒstwo. To jedno z najwa˝niejszych wyzwaƒ.
Pami´tajmy o tym szczególnie teraz, gdy w∏adza
stara si´ przejmowaç ostatnie niezale˝ne od siebie instytucje. Na nasze bezpieczeƒstwo ma niebagatelny wp∏yw niezale˝noÊç w∏adzy sàdowniczej, a i ta sta∏a si´ obiektem demagogicznych
ataków. Nie poddawajmy si´ tej narracji.
Bàdêmy wszyscy aktywni w okresie zbli˝ajàcych si´ wyborów samorzàdowych. Korzystajmy
z naszych praw. Zadawajmy pytania. Sk∏adajmy
propozycje. G∏osujmy. To od naszej aktywnoÊci
zale˝y w du˝ej mierze stan dzielnic, w których
mieszkamy. To tutaj nasze dzieci chodzà do szkó∏,
zadbajmy wi´c o to, ˝eby one i ich otoczenie by∏y przyjazne i bezpieczne dla uczniów oraz wolne
od patologii. W tych dzia∏aniach samorzàd lokalny mo˝e i powinien byç bardzo aktywny.
Komitet Obrony Demokracji dzia∏ajàcy na terenie Wawra, Rembertowa i Weso∏ej zamierza dzia∏aç, tak˝e w tym obszarze naszej obywatelskiej
troski. JeÊli podzielacie jà Paƒstwo, zapraszamy do
kontaktów i wspó∏pracy z nami. Ka˝dy g∏os i ka˝da pomoc jest bardzo wa˝na i cenna. Mo˝na do
nas pisaç na adres e-mail: kontakt.grupa.wawer
@gmail.com.
Tadeusz Korablin
wiceprzewodniczàcy
Grupy Lokalnej KOD Wawer

 Listy do redakcji

szach, otrzymujàc przy tym upominki. Po powrocie pod domek dzia∏kowca wszyscy zajadaliÊmy si´ pysznoÊciami przy akompaniamencie
akordeonu i Êpiewu p. Grzegorza w kraciastym
kaszkiecie. A dzieci dosta∏y koszyczki z niezapominajek przy s∏owach piosenki „...niezapominajki to sà to kwiatki z bajki...”, aby nie zapomnia∏y tego wydarzenia. Wspólne Êpiewy towarzyszy∏y nam do czasu, kiedy pocz´stowano nas
grillowanymi kie∏baskami.
Tà drogà chcia∏am podzi´kowaç za mile sp´dzony dzieƒ, weso∏à atmosfer´, mo˝liwoÊç zaÊpiewania starych warszawskich szlagierów,
a przede wszystkim za wspania∏à inicjatyw´ i re-

Niemal jedyny s∏oneczny dzieƒ tej wiosny
przypadkowo sp´dzi∏am ze znajomymi psiarzami na dzia∏kach przy Placu Wojska Polskiego.
Jak si´ okaza∏o, odbywa∏ sie tam piknik zwiàzany z wygraniem z funduszy partycypacyjnych
– koszy na psie nieczystoÊci. Piknik okaza∏ si´
bardzo udanym przedsi´wzi´ciem bez zad´cia.
Dzieci w pochodzie z psami pod nadzorem szefowej (w kapeluszu) çwiczy∏y sprzàtanie po
psach (marchewki!!) i przecina∏y wst´gi przy kowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

M∏odoÊç
Patrzy na wszystko z lotu ptaka,
choç przez magiczne szk∏o kindersztuby,
poch∏ania Êwiat w plastrach doko∏a,
dotknie wszystkiego – nie zazna nudy.
Zdolna jezioro wypiç haustem,
przenosiç góry w swych ramionach,
nie liczyç si´ z opinià innych
i nie przesadzaç te˝ w pok∏onach.
Nie lubi przestróg, ni napomnieƒ,
wie wszystko lepiej od zarania,
wyg∏asza nie do obalenia sàdy,
obiekcje stràca, jak... bajania.
Zdumiewa werwà radoÊci ˝ycia,
gwa∏townych czynów z zawrotem g∏owy,
podj´ciem dzia∏aƒ przed namys∏em,
tworzeniem slangu nowomowy...
Siedzi na koêle rydwanu pragnieƒ,
kosztuje Êwiata, gubiàc granice.
Z marszu poimprezuje do rana,
w klubie przetaƒczy swe rocznice.
Wyglàda pi´knie, jak z obrazka
– Wenus z Apollem – przy∏o˝yli miar´,
Pozwala marzeniom stroiç si´ w skowronki,
m∏odoÊç kocha ˝ycie, wielbi te˝ zabaw´.
Ksi´˝yc nadobny szepcze czu∏e s∏ówka,
promienny uÊmiech s∏oƒcem sp∏ywa,
Êwiat si´ otwiera, jak kwiat majowy,
m∏odoÊç swój atut w pe∏ni odkrywa.
Czas czarowania wtedy nastaje,
z tym ca∏owaniem, umizgami,
∏zami, dr˝eniami, rozstaniami,
na powrót zejÊciem, przytulaniem
– tak m∏odoÊç wodzà zakochani.
Cudowna mi∏oÊç te dni nawiedza
z romantycznymi uniesieniami,
powstajà zr´by sta∏ych wi´zów
pouk∏adanych wraz z latami.
Witaj M∏odoÊci. Panuj pi´knie.
Bàdê nam przyjazna, ˝yczliwa, szczera.
Nikt nie planuje po˝egnaƒ z Tobà,
choç ka˝dy etap... kiedyÊ dojrzewa.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

alizacj´ pomys∏u na czysty teren od psich odchodów na alejkach dzia∏kowych.
Dzi´kuj´ te˝ za prelekcj´, która by∏a gwoêdziem programu – o robalach – pani doktor
z Instytutu Parazytologii Uniwersytetu Warszawskiego.
„Niezapominajka”
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Cyberkapturek, krótkometra˝ówka z Weso∏ej
Ka˝da fundacja ˝yje swoimi projektami.
Zw∏aszcza kiedy w wyniku d∏ugich staraƒ uda si´
jakiÊ doprowadziç do fazy realizacji. Wtedy noce
stajà si´ krótsze, telefonów wymienianych codziennie wi´cej, a atmosfera ekscytacji miesza si´
z obawami o efekt w równych proporcjach.
Wszystko to pot´guje si´, kiedy projekt jest spe∏nieniem marzeƒ i planów snutych przy zak∏adaniu
fundacji. Tak jest w∏aÊnie w naszym, Fundacji CyberEtyka, wypadku. Uda∏o si´ nam przejÊç do fazy realizacji jeszcze niedawno odleg∏ego pomys∏u.
W ubieg∏ym roku, gdy sk∏adaliÊmy dokumentacj´ wraz ze zg∏oszeniem do Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, sukces wydawa∏ si´ nam abstrakcjà. Niemniej wierzyliÊmy, ˝e przeniesienie na
filmowy ekran autorskiej sztuki o zagro˝eniach
cyberprzest´pczoÊcià, którà w zesz∏ym roku zrealizowaliÊmy wspólnie z uczniami i pedagogami
klasy 2A ze Szko∏y Podstawowej nr 172 w Weso∏ej, jest projektem wartym uwagi. ZostaliÊmy
docenieni i zauwa˝eni. Przyznano nam Êrodki na
urzeczywistnienie ekranizacji Cyberkapturka –
uwspó∏czeÊnionej, znanej wszystkim opowieÊci,
gdzie sceneri´ g´stego i mrocznego lasu tworzy
wszechobecna sieç Internet, z której wykorzystaniem Wilk zwodzi na manowce przy pomocy maili, bannerów, wirusów i cyfrowej manipulacji.
Gdy tylko dowiedzieliÊmy si´, ˝e mo˝emy przystàpiç do dzia∏ania, zacz´liÊmy zara˝aç, kogo mogliÊmy, entuzjazmem do tego pomys∏u. DziÊ nie
jesteÊmy ze swoim marzeniem ju˝ sami. Wspiera
nas ogromna iloÊç ludzi. Projekt realizujemy,
wspó∏pracujàc z Zespo∏em Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej.
Patronami naszego przedsi´wzi´cia zostali ju˝

oficjalnie Mazowiecki Kurator OÊwiaty i przedstawiciele ratusza w Weso∏ej, a wspiera nas wielu
wysokiej klasy ekspertów ró˝nych specjalizacji.
ZorganizowaliÊmy casting, w trakcie którego wy∏oniliÊmy obsad´ filmu. Do szczegó∏owo rozpisanego scenopisu powstajà storyboardy (ilustracje
odpowiadajàce poszczególnym uj´ciom), organizujemy plany zdj´ciowe, prowadzimy próby operatorskie i aktorskie. Mamy nadziej´, ˝e przy
pomocy sprawnie i profesjonalnie nakr´conego
filmu dotrzemy z naszym przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, a nasze przes∏anie
zabrzmi g∏oÊno i wyraênie. Internet to wspania∏y
wynalazek, ale korzystajmy z niego z uwagà
i ograniczonym zaufaniem.

Zdj´cia do Cyberkapturka ruszajà w czerwcu,
postprodukcja trwaç b´dzie przez ca∏e wakacje,
a premier´ zaplanowaliÊmy na wrzesieƒ w Zespole Szkó∏ nr 94. O wszystkich etapach prac
b´dziemy na bie˝àco informowaç przez media
spo∏ecznoÊciowe. Do zobaczenia na srebrnym
ekranie!
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

Majowe wydarzenia w Zespole Szkó∏ nr 94
„Przesz∏oÊç jest to dziÊ,
tylko cokolwiek dalej”. C.K. Norwid
Ju˝ prawie od osiemdziesi´ciu lat nasza szko∏a jest w∏àczona w bieg wydarzeƒ historycznych
osiedla, Warszawy i Polski. Szczególnie uroczyÊcie Êwi´tujemy rocznice wydarzeƒ zwiàzanych
z Marsza∏kiem Józefem Pi∏sudskim i formacjami
wojskowymi przez niego dowodzonymi.
29 kwietnia 2017 r. poczet sztandarowy Szko∏y Podstawowej nr 172 im. POW wzià∏ udzia∏
w uroczystoÊciach upami´tniajàcych 100.
rocznic´ pierwszych jawnych çwiczeƒ wojskowych ˝o∏nierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Po uroczystej mszy, wraz z harcerzami,
mieszkaƒcami Weso∏ej, przy dêwi´kach wojskowej orkiestry nastàpi∏ przemarsz pod Obelisk
POW, gdzie z∏o˝ono wiàzanki. W naszym imieniu
kwiaty z∏o˝y∏a Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Na zaproszenie Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych 12 maja 2017 r.
poczty sztandarowe Szko∏y Podstawowej nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Gimnazjum nr 118 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej
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wzi´∏y udzia∏ w uroczystych obchodach upami´tniajàcych 82. rocznic´ Êmierci Józefa Pi∏sudskiego, 48. rocznic´ Êmierci gen. W∏adys∏awa Andersa i 73. rocznic´ bitwy o Monte Cassi-

no. UroczystoÊç rozpocz´∏a Msza Êw. w Katedrze Wojska Polskiego, a nast´pnie o godz.
12.00 nastàpi∏o uroczyste z∏o˝enie kwiatów na
p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza oraz pod
pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
W imieniu Zespo∏u Szkó∏ nr 94 kwiaty z∏o˝y∏y
Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a i Pani Renata Pilhul – nauczycielka historii.
W maju cieszyliÊmy si´ z sukcesów naszych
uczniów, którzy zostali laureatami konkursów:
„Ma∏ej Olimpiady Matematycznej”, Dzielnicowego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjów, Mi´dzynarodowego „Kangura”, Warszawskiego Konkursu Ortograficznego, Dzielnicowego Konkursu Piosenki w J´zykach Obcych.
Przez 2 tygodnie w ramach projektu AIESEC
uczniowie doskonalili swój j´zyk angielski pod
okiem studentów z ró˝nych stron Êwiata: Kolumbii, W∏och, Indii, Gruzji, Hongkongu.
Na tle województwa i kraju nasi uczniowie
osiàgajà bardzo wysokie wyniki z j´zyka angielskiego: szko∏a 78%, województwo 64%, kraj
59%. Czekamy na kolejne sukcesy.
ZS94
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Terapia dzieci z autyzmem
Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, które znaczàco wp∏ywa na wiele
aspektów funkcjonowania dziecka. Uwidocznione sà przede wszystkim trudnoÊci w zakresie rozwoju spo∏ecznego i komunikacji oraz zaburzenia procesu uczenia si´. To ogromne wyzwanie dla terapeutów, gdy˝ trudnoÊci pog∏´biajà si´
w wyniku sztywnych wzorców zachowaƒ, przywiàzania do okreÊlonego porzàdku
czy obsesyjnych zainteresowaƒ. Wieloprofilowa, rzetelna ocena funkcjonalna
umiej´tnoÊci i zachowania dziecka jest pierwszym krokiem do dzia∏ania. Redukcja trudnoÊci opiera si´ na systematycznej, intensywnej terapii indywidualnej.

Tekst sponsorowany

Dzieci z autyzmem potrzebujà wyjàtkowej opieki i przemyÊlanych dzia∏aƒ
specjalistów. Tylko opierajàc si´ na dowodach naukowych, mo˝emy zaplanowaç dzia∏ania wspierajàce rozwój
dziecka. Sporzàdzany przez National
Autism Center raport, dotyczàcy skutecznoÊci terapii dzieci z autyzmem,
wyraênie wskazuje jako pierwsze na
techniki w podejÊciu behawioralnym
i poznawczo-behawioralnym.
W Przedszkolu Niepublicznym KubuÊ Puchatek i Przyjaciele – we wszystkich placówkach – stosowane sà terapie oparte na faktach naukowych oraz
terapie wspomagajàce. Zespó∏ pracujàcych tam terapeutów podnosi swoje
kwalifikacje poprzez systematyczne
szkolenia w zakresie techniki pracy
z dzieçmi z zaburzeniami. Wiodàcym
w przedszkolu podejÊciem jest Stosowana Analiza Zachowania (ang. ABA
– Applied Behavior Analysis). SpecjaliÊci pracujàcy z dzieçmi wyznaczajà cele
terapeutyczne zgodnie z metodà Verbal Behavior – kwestionariuszem VB –
Mapp. Jest to intensywne nauczanie
prowadzàce do rozwoju kompetencji
spo∏ecznych i komunikacyjnych – inaczej do zminimalizowania trudnoÊci/
barier w postrzeganiu Êwiata i uczeniu
si´ w spo∏ecznoÊci. Praca ta zak∏ada
trening mowy, nie samej w sobie, a s∏u˝àcej komunikacji (nie jest to powtarzanie dla artykulacji), tzn. ˝e wszystkie
s∏owa lub przybli˝enia s∏ów wypowiadanych przez dziecko znajdujà odzwierciedlenie w rzeczywistoÊci (np.
wypowiadanie s∏ów okreÊlajàcych po˝àdany przez dziecko przedmiot).
Dzi´ki takiej interwencji dziecko z autyzmem orientuje si´ w „mocy” komunikacji, ma motywacj´ do wypowiadania s∏ów/zdaƒ. Przyj´te jest, ˝e zachowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

waniem werbalnym jest wszystko, co
prowadzi do interakcji. OczywiÊcie to
tylko poczàtek pracy... W wyró˝nionym
podejÊciu jest miejsce na dokonywanie
zadaƒ z zakresu percepcji s∏uchowej,
wzrokowej, imitacji ruchu, umiej´tnoÊci zabawy i inne.
We wszystkich przedszkolach „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” nad rozwojem dzieci czuwajà specjaliÊci z wielu
dziedzin terapeutycznych: psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi,
terapeuci integracji sensorycznej. Zaj´ciami indywidualnymi z zakresu ruchu
sà: terapia r´ki z elementami met.
Handle, terapia
„move to learn”,
ruch rozwijajàcy
W. Sherbourne,
terapia SI, logorytmika (metoda
∏àczona z logopedià) – wszystkie
zaj´cia prowadzone sà na atestowanym sprz´cie
w profesjonalnie
przystosowanych
salach. Jedynà stosowanà formà terapii grupowej jest
Trening Umiej´tnoÊci Spo∏ecznych.

mogà realizowaç wychowanie przedszkolne i indywidualny program terapeutyczny, znajdujàc si´ w przyjaznych
dla nich warunkach, otoczone profesjonalnà opiekà, a mo˝liwoÊç przebywania z dzieçmi o typowym rozwoju
pozwala im czerpaç poprawne wzorce.
Wedle potrzeb dzieci wspierane sà
obecnoÊcià nauczyciela „cienia”, którego zadaniem jest wsparcie dziecka
w interakcji z rówieÊnikami oraz nauce.
Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczà w cyklicznych spotkaniach zespo∏ów terapeutycznych i otrzymujà wsparcie indywidualne psychologa.
Placówki przedszkolne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” organizujà zaj´cia
indywidualne z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju równie˝ dla dzieci nieucz´szczajàcych do przedszkola,
a posiadajàcych stosownà opini´ z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Agnieszka Bartosiewicz
psycholog, oligofrenopedagog
w Przedszkolu Niepublicznym
KubuÊ Puchatek i Przyjaciele

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta∏cenia
specjalnego i opinià o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju
przyjmowane sà
do przedszkoli,
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Rok nauki i kariery w Liceum Bu∏haka
Jest to dla nas ogromne wyró˝nienie, a jednoczeÊnie nagroda za lata intensywnych
dzia∏aƒ i pracy z m∏odzie˝à. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego obj´∏o patronatem stworzony przez nas projekt „Rok Nauki
i Kariery w Bu∏haku”.

Od maja tego roku a˝ do kolejnej wiosny
w naszej szkole odb´dà si´ rozmaite imprezy, na
które z ca∏à pewnoÊcià zapraszaç b´dziemy
mieszkaƒców okolicy: warsztaty, wyk∏ady, pikniki naukowe, konkursy przyrodnicze i matematyczne. A wszystko po to, ˝eby zainspirowaç
m∏odzie˝ do zdobywania wiedzy z zakresu
przedmiotów przyrodniczych, matematycznych

Na dobry poczàtek Roku Nauki zaprosiliÊmy m∏odzie˝ do udzia∏u w konkursie
przyrodniczym „Naukowy zawrót g∏owy”,
który zorganizowaliÊmy we wspó∏pracy
z Laboratorium Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przed nami jeszcze
naukowe wakacje w budynku Gimnazjum
i Liceum Bu∏haka, na które zapraszamy
wszystkich ch´tnych i ciekawych Êwiata.
Od wrzeÊnia b´dziemy zapraszaç i informowaç o szczegó∏ach, teraz tylko zapewniamy, ˝e przez ca∏y rok b´dzie naukowo
i interesujàco.
i ekonomicznych. Wiemy, ˝e sà to dziedziny nauki, które otwierajà drzwi do kariery. Na poczàtku musi pojawiç si´ zainteresowanie, m∏odzi ludzie szukajà inspiracji i mamy nadziej´, ˝e my
im w tym pomo˝emy.

Izabela Wolaƒska-Zas´pa
Dyrektor I Spo∏ecznego
Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. Emanuela Bu∏haka w Warszawie

wyró˝nienia w kategorii 3-latków dla Antoniny Bocian, Maksymiliana Kamiƒskiego i Wojciecha S∏owikowskiego. W kategorii 4-latków I miejsce zaj´∏a
praca Wojciecha Dubickiego,
II miejsce Julii Andrychowicz, III miejsce przyznano Aleksandrze Szolc. Natomiast w kategorii wiekowej 5-latków I miejsce otrzyma∏a praca
Zuzanny Zar´bskiej, II miejsce zajà∏ Bartosz
Zwoliƒski, III miejsce przyznano Annie Kowalczyk. Wszyscy uczestnicy bioràcy udzia∏ w konkursie zostali nagrodzeni pamiàtkowymi dyplomami oraz nagrodami ksià˝kowymi. Ze stworzonych prac plastycznych zosta∏ wykonany „Album
bohaterów ksià˝kowych”, który sta∏ si´ pamiàtkà zorganizowanego konkursu. Zapraszamy do
odwiedzenia galerii zdj´ç z tego wydarzenia
www.przedszkole.csd.pl.

Âwiatowy Dzieƒ Ksià˝ki – konkurs plastyczny
„Bohaterowie naszych ulubionych ksià˝ek”
W okresie przedszkolnym dzieci w du˝ej mierze uczà si´ poprzez naÊladowanie. Bajki,
a przede wszystkim ksià˝ki stajà si´ dla najm∏odszych najlepszym êród∏em wzorców pozytyw-

nych zachowaƒ. Ksià˝ka staje si´ przyjacielem
przedszkolaka. 23 kwietnia 2017 w Przedszkolu
Niepublicznym „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
obchodzone by∏y „urodziny” ksià˝ki, czyli Âwiatowy Dzieƒ Ksià˝ki. Dzieci przynios∏y do przedszkola swoje ulubione ksià˝eczki, opowiedzia∏y
o swoich ulubionych bohaterach, stworzy∏y zak∏adki do ksià˝ek, które pozwoli∏y im na zaznaczanie ulubionych fragmentów ksià˝ek.
W zwiàzku z obchodami Âwiatowego Dnia
Ksià˝ki w naszym przedszkolu zosta∏ zorganizowany rodzinny konkurs plastyczny pod has∏em
„Bohaterowie naszych ulubionych ksià˝ek”.
Zg∏oszonych zosta∏o 17 prac w kategoriach wiekowych 3-, 4- oraz 5-latki. Prace ocenione zosta∏y przez pracowników przedszkola, a tak˝e
przedstawicieli rodziców wszystkich grup przedszkolnych. W wyniku g∏osowania przyznano

Natalia Szwaba
Koordynator konkursu,
Pedagog specjalny Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

Âwi´to szko∏y w SP 174
Dnia 26 maja 2017 r. w naszej szkole odby∏a
si´ uroczystoÊç Âwi´ta Szko∏y. W ten szczególny
dzieƒ byli z nami zaproszeni goÊcie: rodzice,
dziadkowie, mieszkaƒcy osiedla. Przybyli do nas
równie˝ burmistrz dzielnicy Pan Edward K∏os,
przyjaciel szko∏y radny dzielnicy Pan Stefan S∏owikowski oraz przedstawiciele 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki i Klubu
KoÊciuszkowca, proboszcz parafii wojskowej pw.
Êw. Jana Paw∏a II, dyrektorki i pracownicy szkó∏
i przedszkoli oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. By∏o nam niezmiernie mi∏o zaprezentowaç si´ przed tak znamienità publicznoÊcià.
Mottem tegorocznego Êwi´ta sta∏y si´ s∏owa Tadeusza KoÊciuszki – naszego patrona: „Samego
siebie doskonaliç nie zapomnij”. Staramy si´
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rozwijaç talenty dzieci ka˝dego
dnia. Wiemy, ˝e nie jest najwa˝niejsze, aby by∏y lepsze od innych. Najwa˝niejsze jest, by stawa∏y si´ lepsze od siebie samych, ka˝dego
dnia. Wymaga to pracy, zaanga˝owania, zrozumienia i wsparcia.
W naszej szkole taka w∏aÊnie idea
przyÊwieca codziennej pracy, rozwijamy si´ dla siebie i innych. U nas
ka˝dy uczeƒ pracuje nad swym indywidualnym oraz wspólnym sukcesem. Wszyscy
uczniowie mogli zaprezentowaç si´ podczas tego
Êwi´ta. By∏ wspania∏y polonez, krótka lekcja historii, wyst´p chóru, pokaz gimnastyczny, gra na
instrumentach, taniec i Êpiew.

„Mów dziecku, ˝e jest dobre,
˝e mo˝e, ˝e potrafi...”
Janusz Korczak
Marzena Delak
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

PENSJONAT
SENIORA

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

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

Lekarz chorób wewn´trznych

✓ ca∏odobowa opieka

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

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

wielospecjalistyczny

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

GABINET DENTYSTYCZNY

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

dr Maria Dawyniak

&

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

Periodontolog

tel.

PROTEZA CAŁKOWITA

662 822 340

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

tel. 507 221 820

A

N

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

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

O G R O DY
PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

TRAWNIKI
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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We are a global community
To ju˝ drugi rok, jak grupa uczniów Spo∏ecznej
Szko∏y Podstawowej nr 12 uczestniczy w programie GLOBAL SCHOLARS Fundacji Bloomberg
Philanthropies z Nowego Jorku. Program ten
umo˝liwia komunikowanie si´ z uczniami na ca∏ym Êwiecie. W tym roku ponad 12 000 uczniów
w wieku od 10 do 13 lat uczestniczy w projekcie. Pochodzà oni z 40 du˝ych miast na 5 kontynentach, wi´c jest to program o prawdziwie globalnym zasi´gu.
Podczas tegorocznego programu „Cyfrowe
Miasta ∏àczcie si´!” dzieci uczà si´, jak technologie cyfrowe zmieni∏y sposób komunikowania
si´. Temat ten pomóg∏ dzieciom zobaczyç, ˝e
Êwiat jest po∏àczony globalnà siecià. Uczniowie
sp´dzajà oko∏o dwóch godzin tygodniowo
w swoich wirtualnych klasach. Piszà posty,
tworzà filmy i korzystajà z ró˝nych technologii,
aby wype∏niç zadania i dzieliç si´ nimi z innymi
uczestnikami. Majà okazj´ do wypowiedzenia
si´ na forum i otrzymujà komentarze. Ta struktura pozwala uczyç si´ bezpoÊrednio od rówie-

Êników. Program wzmacnia równie˝ umiej´tnoÊci w zakresie technologii i komunikowania si´
w j´zyku angielskim.
W marcu uczniowie klasy 5a wzi´li udzia∏
w akcji SKYPE-A-THON majàcej na celu organizowanie rozmów uczniów z ró˝nych miast Êwiata za pomocà programu Skype. Uczniowie z niecierpliwoÊcià czekali na ten dzieƒ. Naszymi rozmówcami byli uczniowie z Barcelony. Na

poczàtku by∏ stres, nieÊmia∏oÊç, niepewnoÊç, ale
z ka˝dym pytaniem by∏o ju˝ lepiej. Najcz´Êciej
pytano o hobby, sposoby sp´dzania wolnego czasu, szko∏´ i refleksje na temat
projektu. Polecamy wszystkim takie rozmowy on-line! Czynne u˝ywanie j´zyka
w trakcie projektu powoduje, ˝e prze∏amujemy barier´ j´zykowà, nieÊmia∏oÊç
i obawy przed kontaktem z osobami z innych krajów. Stajemy si´ bardziej otwarci i przyzwyczajamy si´ do funkcjonowania w Êrodowisku mi´dzynarodowym.
7 kwietnia odwiedzi∏a nas przedstawicielka organizacji pani Nicky Keefe.
Przedstawi∏a nam tegoroczne za∏o˝enia
i cele finalnego projektu: Community Action Project. Razem omówiliÊmy nasze pomys∏y,
podzieliliÊmy si´ obawami i problemami. Z przyjemnoÊcià porozmawia∏a z nami o naszej szkole
i o jej rodzinnym mieÊcie Barcelonie. Przedstawicielka Global Scholars by∏a pod wra˝eniem zaanga˝owania uczniów w projekt i pomys∏u na tegoroczne dzia∏ania podsumowujàce.
Magdalena Bubrowiecka

Na Klimatycznej robimy swoje
Choç lada moment z edukacyjnej mapy Polski
zniknie Gimnazjum 119, prezentujemy dobrà
form´ i odnotowujemy kolejne sukcesy.
Imponujàcà list´ laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów kuratoryjnych – którà zaprezentowaliÊmy dwa miesiàce temu – uzupe∏nili: A. Oleander (laureat Interdyscyplinarnego
Konkursu Filozoficznego) i N. K´dziora (finalistka tego˝ konkursu), J. Al-Darawsheh (laureat
Konkursu MKO o L. Kaczyƒskim i finalista Ogólnopolskiej Olimpiady WoS organizowanej
przez SGH pod patronatem MEN) oraz S. Drass,
P. Moskaluk, B. Hondzel i J. Szczepaƒska (laureatki woj. mazowieckiego w XV edycji Ogólno-

polskiego Konkursu J. Niemieckiego dla gimnazjum). Gratulujemy ich nauczycielom –
pp. E. J´drzejowskiej-Marmaj, E. Maruszak,
M. Wiesio∏ek, K. Szlejzer i K. Hochman-S∏omie.
JesteÊmy dumni z sukcesu Z. Górskiej, zdobywczyni III m. w Ogólnopolskim Konkursie na
Fotoreporta˝ pt. „Busz po polsku”, i jej polonistki – p. A. Rutkowskiej-Krysztofik.
Liczne sukcesy odnotowaliÊmy równie˝ podczas konkursów dzielnicowych. W IX Festiwalu Piosenki Obcoj´zycznej laureatkami z Gim.
119 zosta∏y: N. Kwiecieƒ, D. Dana, N. Hikiert,
w VIII Konkursie Matematycznym I m. zaj´li:
w kat. kl. I M. Lusawa i w kat. kl. III M. Wró-

REKL AMA

blewski, w konkursie ekonomicznym „Mistrz
Rozumowania” arcymistrzem zosta∏ K. Peplak.
Dzi´kujemy nauczycielom sprawujàcym opiek´
merytorycznà – pp. K. Sadlej, D. Krzy˝anowskiej, M. Sobieszek, J. Naparty, K. Hochman-S∏omie i D. Zió∏kowskiej.
RadoÊci przysporzy∏ równie˝ Przeglàd M∏odych Talentów „Artystyczna Weso∏a”, gdy˝
J. Malec zaj´∏a I miejsce, N. Kwiecieƒ i D. Dana – II, a N. Hikiert – III.
Kolejny raz z inicjatywy szkolnych bibliotekarek – pp. A. Grzymkowskiej i K. Tucholskiej
uczestniczyliÊmy w konkursie na recenzj´ organizowanym przez Bibliotek´ Publicznà pt.
„Wszystkie ksià˝ki mówià”. I m. zaj´∏y K. Wiemann i Z. Grzybowska, II M. Morawska i J. ¸ab´dê, a wyró˝nienie zdoby∏a K. Leontiewa.
List´ sukcesów dope∏niajà sportowcy: A. Wysocka – mistrzyni Warszawy w skoku wzwy˝
podczas tegorocznych fina∏ów WOM i M. Soko∏owska, D. Karpiƒska, I. Roguska i K. Snopek –
wicemistrzynie w Sztafecie Olimpijskiej. K. G∏ogowski zdoby∏ II miejsce w biegu na 200 m.
O kolejnych sukcesach informujemy na stronie
gimnazjum.
I. Nowacka
Wicedyrektor Gim. 119
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OG¸OSZENIA DROBNE

„HORTUS”
tel. 691 260 269

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

www.hortus.waw.pl

www.dogadajciesie.pl

US¸UGI OGRODNICZE
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).

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

93

tel. 606 808 358

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

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

14
8

WYWÓZ GAŁĘZI

dla uczniów i doros∏ych, 16 lat doÊwiadczenia. Tel. 694 210 279.
◗ Wynajm´ budynek mieszkalny-samodzielny 60-metrowy o wysokim standardzie
dla dwóch osób pracujàcych – z wjazdem
na jedno auto. Tel. 797 773 363.
◗ REMONTY (ró˝ne-zawilgocenia) mieszkaƒ, domów, tarasów, ∏azienek. DORADZTWO wg najnowszych technologii.
tel. 500 43 55 77.
◗ Przyjm´ od zaraz Panià w wieku do 50 lat
(Polk´, lubiàcà zaj´cia w ogródku) na
przychodne, w godz. 9–14 do opieki nad
niepe∏nosprawnà córkà. Tel. 788 301 189
lub 604 736 567.

OGRODY
PORZÑDKOWANIE,
ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA
503 065 403
305

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej

korepetycji. Dojazd do ucznia. Lekcja –
40 z∏. tel: 733 250 300.
◗ Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych. 503 065 403.
◗ Zatrudni´ odpowiedzialnà i pogodnà osob´ (z referencjami) do opieki nad rocznym
dzieckiem. Stara Mi∏osna. 608 716 759.
Poprosz´ tylko powa˝ne oferty.
◗ Elektryk TANIO z uprawnieniami – tel.
511 455 126.
◗ Sprzedam DOM 141 m2, dzia∏ka 831 m2,
dodatkowo domek drewniany 50 m2 WESO¸A-ZIELONA, Êwietna lokalizacja, cicho, las. Cena 1.150.000,00 z∏. Negocjacje/zamiana tel. 603 936 946.

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

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

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

Tel. 601 262 086.

8

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ
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tel. 790 55 47 46

M O N TA ˚ :

HYDRAULIK

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

tel. 790 55 47 46

WYCINANIE DRZEW

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

USŁUGI OGRODOWE

tel.

503 150 991

PODCINANIE GAŁĘZI

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

tel. 513 148 238

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

Cyklinowanie i lakierowanie
pod∏óg drewnianych

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

tel. 518-366-556

ParkietBart
222

■

anteny TV i SAT
■ domofony

kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

UK¸ADANIE KOSTKI

DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

245

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Us∏ugi hydrauliczne

Wojciech Klimm

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

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog

tel. 694-747-213

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

To jest miejsce na

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

TWOJÑ REKLAM¢!

Tel. 602-174-916
US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

319

196

www.kamery-anteny.pl
160

PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

Z¸OTA RÑCZKA

25
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ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

• elektryka • instalacja wod-kan • meble
• zamki • audio-video • internet, komputer
Sprawnie, uprzejmie i niedrogo 663 066 572

291

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

TRAWNIKI

318

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

22
1

309

◗ Nauczycielka j´zyka angielskiego udzieli

Tel. 660 473 628

29

Informacje o zasadach reklamowania w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich Weso∏a” mo˝na uzyskaç pod adresem

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego:

Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979
reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl
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Rozwijamy skrzyd∏a… w Szkole Podstawowej nr 353
Od trzech lat dzia∏a w naszej szkole ko∏o teatralne. W tamtym roku grupa nosi∏a nazw´
„Ziomki.pl” i obejrzeliÊmy w jej wykonaniu, mi´dzy innymi, pe∏nà humoru i barwnych postaci
sztuk´ zatytu∏owanà „Czerwony Kapturek szuka
ksi´cia”. Tematykà przedstawienia by∏o „bezpieczeƒstwo w sieci”. W tym roku zespó∏, o nowej
nazwie „Niebanalni”, wystawi∏ „BaÊniowy ambaras”. 11 maja br. o godz. 19.00 odby∏ si´ wyst´p dla rodziców i wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Nast´pnego dnia grupa teatralna
wyst´powa∏a dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏ nas Pan Burmistrz Marian Mahor. Nie zabrak∏o oczywiÊcie
Pani Dyrektor Katarzyny G∏usek-Wojciechowicz
i Pani Wicedyrektor Marioli Wróblewskiej. Wyst´pujàcy: Jakub Burgs, Agnieszka Comberska,
Julia Gostkowska, Mi∏osz Jaworski, Angelika Koz∏owska, Szymon Mieczkowski, Oliwia Paw∏owicz, Tomasz Piotrowski, Sara Powroênik, Szymon Rzeczkowski, Wiktoria Szewczyk i Maciej

Wolter wykazali si´ du˝à kreatywnoÊcià, a ich
role by∏y charakterystyczne. Oprawà graficznà
zaj´∏a si´ przede wszystkim Weronika Oleszczuk.
˚ywymi dekoracjami byli uczniowie z klas 4a
i 6a. Uwag´ widzów przykuwa∏y nietuzinkowe
stroje. Weso∏e i wszystkim znane piosenki w wykonaniu Angeliki Koz∏owskiej i Sary Powroênik
porwa∏y do wspólnej zabawy. Bisom nie by∏o
koƒca. Celem „Niebanalnych” by∏o jednak nie

tylko dostarczenie wra˝eƒ artystycznych. Przedstawienie mia∏o bawiç, ale
i uczyç – tzw. ∏atwo przyswajalna profilaktyka. Aktorzy zach´cali, by wy∏àczyç telewizor, zgasiç komputer
i „wejÊç w krain´ baÊni”, bo „bajki kochane, baÊnie najmilsze idà za dzieçmi ˝ycia drogà. One nigdy nie zdradzà, ale zawsze pomogà”. Przekonywali widzów, ˝e w bajeczce znajdà
wró˝k´, co snuje z∏otà niç, bajeczka
mo˝e zawsze ich przyjació∏kà byç.
A zatem – czytajmy baÊnie...
Zespó∏ teatralny „Niebanalni” wzià∏ udzia∏
w Przeglàdzie M∏odych Talentów „Artystyczna
Weso∏a” i zdoby∏ zaszczytne trzecie miejsce.
Agnieszka Comberska i Julia Gostkowska
– uczennice klasy VIa
Agnieszka Ska∏ba
– nauczyciel j´zyka polskiego SP 353

I Festiwal Taƒca „Raz na ludowo” w Przedszkolu nr 262
W piàtek 28.04.2017 r. w Przedszkolu nr 262 przy ul. A. P. ¸aguny 3
odby∏ si´ I Festiwal Taƒca „Raz na ludowo”. Konkurs adresowany by∏ do
dzieci 5-letnich ucz´szczajàcych do
przedszkoli w dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy.
Udzia∏ w festiwalu wzi´∏y 4 przedszkola: Niepubliczne Przedszkole
Macierzanka, Przedszkole nr 260,
Przedszkole nr 262 ul. Wilanowska 3
oraz Przedszkole nr 262 Oddzia∏ zamiejscowy ul. A. P. ¸aguny 3.
Zmagania uczestników ocenia∏o jury w sk∏adzie: pani Anna Abramowicz – instruktor II stopnia taƒców tradycyjnych oraz paƒstwo Aleksandra
Bogdanowicz i Przemys∏aw Zabrodzki – instruktorzy taƒca sportowego, para taneczna reprezentujàca klub Polish Club w Warszawie. Zgodnie
z regulaminem jury ocenia∏o: dobór repertuaru
tanecznego i muzycznego, opracowanie chore-

ograficzne, technik´ wykonania i charakter taƒca,
dobór strojów i ogólny wyraz artystyczny.
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Macierzanka zaprezentowa∏y polk´. Opiekunem zespo∏u by∏a pani Justyna Miszczak. Pi´ciolatki z Przedszkola nr 260 zataƒczy∏y taniec góralski do piosenki „W kinie, w Lublinie”. Przygotowa∏a je pani
Dorota Waszczykowska. „Rybki” z Przedszkola nr

262 z ul. Wilanowskiej 3 przygotowane przez panià El˝biet´ Bàbolewskà zaprezentowa∏y taniec
ludowy pochodzàcy ze Âlàska – trojak. Gospodarze – dzieci z grupy „Motylki” z Przedszkola nr 262
przy ul. A. P. ¸aguny 3 przygotowane przez panià
Anet´ Zabrodzkà pokaza∏y swoje umiej´tnoÊci
w polce. Prezentacje taƒców ludowych udoskonali∏ wyst´p dzieci z grupy „˚abki” w dwóch
uk∏adach tanecznych „Czekolada” i „Lego”.
Konkurs zakoƒczy∏ si´ og∏oszeniem wyników:
I miejsce zaj´∏o Przedszkole nr 262 ul. A. P. ¸aguny 3, II miejsce wywalczy∏o Przedszkole nr 262
ul. Wilanowska 3, III miejsce otrzyma∏o Przedszkole nr 260, a IV miejsce pow´drowa∏o do Niepublicznego Przedszkola Macierzanka. Dzieci
otrzyma∏y puchary, medale i dyplomy. Ka˝da
grupa zrobi∏a sobie pamiàtkowe zdj´cia. Jury ˝yczy∏o uczestnikom wiele radoÊci z taƒca, a prowadzàca i organizatorka konkursu zaprosi∏a za
rok na II Festiwal Taƒca.
Aneta Zabrodzka

REKL AMA

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
GOTÓWKA,
WULKANIZACJA PŁATNOÂå:
KARTA, PRZELEW
- 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.pl

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

TŁUMACZENIA

ZWYKŁE i PRZYSIĘGŁE
TECHNICZNE i SPECJALISTYCZNE
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i inne

DOBRY INTERNET
Dla graczy, dla serialomaniaków,
dla pracujących w domu,
dla fanów dobrej muzyki z internetu
i mediów społecznościowych...
Dla wszystkich, którzy lubią kiedy internet działa szybko,
niezawodnie, a na dodatek jest tani. Serwis 24 h.

10 Mb/sek za 10 PLN na miesiąc

dobry net dla Ciebie!
Odezwij się do nas, napisz maila, przyślemy Ci cennik :)

tel. 537 11 12 13
mail: biuro@netsfer.pl
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