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ZTM – kilka miesi´cy prac,
z których niewiele wynika

z Mi´dzylesia do Starej Mi∏osny. Pe∏ne skomunikowanie z pociàgami mo˝e zapewniç tylko autobus
dowozowy taki jak dobrze znana nam linia 198.

20 lutego na sesji Rady Dzielnicy Weso∏a obecni byli przedstawiciele Zarzàdu
Transportu Miejskiego. Zamiast d∏ugo oczekiwanej, dopracowanej strategii
transportowej dla naszej dzielnicy radni mogli zapoznaç si´ propozycjà zmian
w uk∏adzie komunikacyjnym, która budzi wiele kontrowersji.

To po∏àczenie, które po prostu dzia∏a, stàd pozostawienie trasy i cz´stotliwoÊci bez zmian:
10/15/15. Mimo wszystko ZTM wykaza∏ si´ przy
okazji omawiania tej linii sporà ignorancjà. Parokrotnie na wczeÊniejszych spotkaniach zadawane
by∏y pytania o tras´ autobusu podczas budowy
tunelu pod torami. Odpowiedzi nie otrzymaliÊmy,
nie mówiàc ju˝ o planach docelowego uk∏adu komunikacyjnego po zakoƒczeniu budowy.

Przedstawiona przez przedstawicieli ZTM koncepcja
obejmuje zdecydowanà
wi´kszoÊç kursujàcych po
naszej dzielnicy autobusów. Zamys∏ towarzyszàcy
jej twórcom wydawaç
móg∏by si´ dobry – autobusy w szczycie co 10 minut. Nie wszystko jednak wyglàda tak kolorowo...

173 – kara za Sulejówek = rzadziej do
Starej Mi∏osny
Propozycjà jest wi´ksza cz´stotliwoÊç na odcinku Dworzec Wschodni – Wola Grzybowska:
zamiast 12/15/30 proponowane 10/15/15 (minuty: szczyt/ poza szczytem/ weekend), ale znaczàce obni˝enie cz´stotliwoÊci na odcinku Wola
Grzybowska – Stara Mi∏osna: zamiast 12/15/30
proponowane 20/30/30 – co drugi autobus koƒczy∏by kurs wczeÊniej. Takie rozwiàzanie t∏umaczone jest „dostosowaniem poda˝y do wyst´pujàcego popytu oraz wysokoÊcià finansowania linii przez m. Sulejówek”. Zupe∏nie do mnie nie
trafia uzale˝nianie komunikacji Starej Mi∏osny od
podwarszawskiego Sulejówka.
Ponadto warto przypomnieç, ˝e po uruchomieniu p´tli przy ul. Granicznej linia 173 w koƒcu obs∏uguje ca∏e osiedla Stara Mi∏osna. Dziwi zatem
ch´ç zmniejszenia jej cz´stotliwoÊci, jest to bowiem autobus, który ∏àczy wszystkie (z wyjàtkiem
pl. Wojska Polskiego) osiedla Weso∏ej. Poza tym
jego obecna cz´stotliwoÊç okupiona by∏a skasowaniem autobusu linii 315. To zdecydowanie s∏aba propozycja, nie tylko dla Starej Mi∏osny.

kaƒców autobus ∏àczàcy Weso∏à z w´z∏em Metro
Politechnika. Usuni´cie tego po∏àczenia na pewno spotka∏oby si´ z du˝ym niezadowoleniem
spo∏ecznym – no, chyba ˝e zamiast tego w Weso∏ej pojawi∏aby si´ linia 520, oczywiÊcie przed∏u˝ona do Woli Grzybowskiej.

147 – po∏owicznie rozwiàzanie problemu
Po otwarciu p´tli w Starej Mi∏oÊnie linia 147
kraƒcuje przy rondzie Maroszka, tym samym jej
rozk∏ad sta∏ si´ du˝o bardziej czytelny, a sam uk∏ad
komunikacyjny umo˝liwia cz´stsze kursy. ZTM
proponuje zwi´kszenie cz´stotliwoÊci: zamiast
15/30/30 proponowane 10/15/15. Pomys∏ wydaje
si´ niez∏y, bo otrzymujemy autobus, który w godzinach szczytu jeêdzi faktycznie cz´sto. Je˝eli ktoÊ
dojedzie nim do pociàgu, nie b´dzie musia∏ d∏ugo
czekaç – inni pojadà nim na Goc∏aw lub dalej.
Autobus co prawda doje˝d˝a do drugiej linii metra
czy na Dworzec Wschodni, ale zajmuje mu to ponad dwa razy wi´cej czasu ni˝ SKM-ce z przystanku Warszawa Mi´dzylesie i do tego jest podatny
na korki. Ta w∏aÊnie podatnoÊç jest przyczynà, dlaczego nie da si´ go w pe∏ni skomunikowaç z transportem szynowym, bo o ile jesteÊmy w stanie na
czas dojechaç ze Starej Mi∏osny do Mi´dzylesia,
o tyle nie mamy gwarancji, ˝e trafimy na 147

198 – bez g∏´bszej refleksji

411 – druga próba likwidacji
Temat usuni´cia linii 411 pojawia si´ w ciàgu
dwóch lat po raz drugi. Powo∏ujàc si´ na badania
preferencji pasa˝erów, ZTM przekonuje, ˝e cz´Êciej wybieranà linià jest 502. Nie przywiàzujàc
si´ jednak do pomiarów o bli˝ej niewiadomej
metodyce, warto oprzeç si´ na faktach. Linia 411
jest alternatywà dla trasy autobusu 502, który
bywa podatny na korki w okolicach ronda Ignacego MoÊcickiego (tzw. rondo Kometa), czy póêniej na wjeêdzie na Tras´ ¸azienkowskà. Ponadto
411 dowozi mieszkaƒców na Goc∏aw, gdzie bàdê
co bàdê mieÊci si´ wiele punktów us∏ugowych.

502 – Arka Starej Mi∏osny
W parze z usuni´ciem linii 411 ZTM proponuje zwi´kszenie cz´stotliwoÊci linii 502: zamiast
15/30/30 proponowane 10/15/20. To tak naprawd´ cz´stotliwoÊç uzyskana z na∏o˝enia na
siebie w jednym rozk∏adzie kursów 411 i 502,
z tym ˝e ze sta∏ym interwa∏em. Dodatkowo ZTM
cd. na str. 5

183 – coÊ za coÊ
W przypadku tego autobusu pojawia si´ propozycja zwi´kszenia cz´stotliwoÊci kursowania:
zamiast 12/15/30 proponowane 10/15/15. Zaproponowano zwi´kszenie obs∏ugi ul. Brata Alberta, w weekendy znaczy∏oby to dwa razy wi´cej kursów. Jednak cena mo˝e okazaç si´ zaporowa – likwidacja linii 514.

514 – likwidacja linii
Proponowana przez ZTM podbijana cz´stotliwoÊç innych linii okupiona mia∏aby byç usuni´ciem mi´dzy innymi 514. To wa˝ny dla miesz-

grafika:
ZTM, schemat Weso∏a

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

WESO¸A

99

24
Wawer:

1 kg

Wesoła:
ul. Jana Pawła II 110
ul. Rumiankowa 18

Al. Dzieci Polskich 9
(sklep znajduje się naprzeciwko
Centrum Zdrowia Dziecka)

Szynka delikatesowa
z ﬁleta z kurczaka
cena za kilogram
Tarczyński

97

9

1 szt.

Kawa mielona
Jacobs Kronung
250 g
Mondelez

37

9

Mleko Gostyń
zagęszczone niesłodzone
light 4% z magnezem
SM Gostyń

29

2

1 szt.

38

1 szt.

36

9

1 szt.

Coca Cola
1,5 l
Coca Cola

39

3

9

1 szt.

29

1

1 szt.

1 szt.

99

1

1 szt.

Makaron Goliard
nitka luksusowa

Syrop Herbapol
malinowy

Sok Kubuś go pet
banan-marchew-jabłko

Masło Roślinne
kubek

250 g
Goliard

420 ml
Herbapol

300 ml
Maspex

250 g
Kruszwica

Czekolada
Kinder chocolate
100 g
Ferrero

Promocja obowiązuje do końca marca 2019 r. lub do wyczerpania zapasów

JUŻ OTWARTE!
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Warszawa – Stara Miłosna
ul. Jeździecka 21F/17, II p.
tel. 22 40 30 765, 530 51 22 45
Godz. otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14

MEDYCYNA ESTETYCZNA I ANTI-AGING

KOSMETOLOGIA

Pilingi chemiczne (kwasy)
- trądzik, przebarwienia, sucha
● Nieoperacyjna korekcja opadających powiek PLEXR
skóra, zmarszczki
● Terapia biomimetyczna z zastosowaniem peptydów
● Zabiegi pielęgnacyjne ﬁrm Filorga,
- mezoterapia DermaHeel
Sesderma, Elizabeth Arden
- AquaPeel
- anti-aging, - nawilżająco-liftingujące
● Osocze bogatopłytkowe oraz komórki macierzyste
- p-trądzikowe,
i czynniki wzrostu CGF tzw. „wampirzy lifting”
● Kriolifting i fale radiowe
● Redukcja zmarszczek BOTOX
● Depilacja laserowa LightSheer – rabaty do 50%
● Wypełnianie i korekcja zmarszczek kwasem hialuronowym
● Mezoterapia mikroigłowa
● Mezoterapia igłowa – Neauvia, Princess, Cytocare, Filorga
● Masaż BOA
● Terapia wypadania włosów – dr. Cyj, HairCare, osocze
- przeciwcellulitowy, - relaksacyjny
RODZINY
U
- drenaż limfatyczny,
● Usuwanie włókniaków, brodawek, przebarwień
M E D I KO
●
Pielęgnacja dłoni i stóp
● Laserowe usuwanie naczynek i rumienia VariLite
kcje,
W marcu liczne atra
● Zabiegi bankietowe
● Laser frakcyjny EMERGE
zinowa!
pokazy i loteria urod
Informacje o nowościach i aktualnych promocjach na naszej stronie internetowej www.medikocentrum.pl oraz na Facebooku.
Zapraszamy
NOWOŚCI

●
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1

WESO¸A
#DZIELNICA |
cych si´ po∏àczeƒ na rzecz
zwi´kszenia ich cz´stotliwoÊci. Np. mo˝na by zlikwidowaç lini´ 411 na rzecz zwi´kszenia cz´stotliwoÊci
linii 502. Po krytycznych uwagach radnych przedstawiciele ZTM stwierdzili, ˝e nie b´dà wprowadzaç tych zmian na si∏´, bez akceptacji mieszkaƒców, wi´c skoro propozycje te budzà sprzeciw, to
nie b´dà realizowane. Z drugiej strony, na wnioski o przywrócenie kursowania autobusów do
p´tli Dworzec Centralny zamiast do Metra Politechnika dostaliÊmy twardà odpowiedê odmownà, uzasadnionà gigantycznymi korkami, jakie
panujà po zmianie organizacji ruchu na ulicy Emilii Plater, w których autobusy ju˝ chwil´ po ruszeniu ∏apià po kilkanaÊcie minut opóênienia. Zosta∏a za to zapowiedziana poprawa „ch∏onnoÊci”
SKM. Choç w jaki sposób, przedstawiciele ZTM
nie powiedzieli, zastrzegajàc, ˝e nie b´dzie to
zwi´kszenie cz´stotliwoÊci (nie pozwala na to
przepustowoÊç linii Êrednicowej PKP), ani wyd∏u˝enie sk∏adów (d∏u˝sze nie zmieszczà si´ przy peronach stacji Lotnisko Chopina).
W kolejnym punkcie goÊciliÊmy przedstawicieli ZMID. Zaprezentowany przez nich materia∏
dotyczàcy koncepcji budowy tunelu pod torami
kolejowymi bardzo podniós∏ temperatur´ dyskusji. Powodem by∏o to, ˝e koncepcja nie tylko
nie zak∏ada∏a budowy parkingu P&R, ale wr´cz
uniemo˝liwia∏a jego budow´ w przysz∏oÊci. Po
wybudowaniu tunelu te grubo ponad 500 samochodów parkujàce na tymczasowym parkingu przy dworcu kolejowym nagle straci mo˝liwoÊç parkowania w tym miejscu i z koniecznoÊci b´dzie szukaç mo˝liwoÊci parkowania na
wszystkich okolicznych ulicach. Konsekwencje
tego dla mieszkaƒców Weso∏ej Centrum by∏yby
op∏akane. W kontekÊcie tego burmistrz Marian
Mahor zapowiedzia∏ zorganizowanie spotkania
pomi´dzy przedstawicielami ZTM, który taki
parking by budowa∏, a ZMID w celu wypracowania mo˝liwego do zaakceptowania rozwiàzania. Szerzej pisz´ o tym w osobnym artykule na
dalszych stronach WS.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjami:
- na temat harmonogramu realizacji zadaƒ lokalnych do miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy,

Z prac Rady Dzielnicy
W lutym Rada Dzielnicy
obradowa∏a trzykrotnie.
Najpierw w dniu 11 lutego odby∏y si´ dwie sesje
nadzwyczajne. Czemu a˝
dwie sesje jednego dnia?
Niuanse statutowe spowodowa∏y, ˝e musia∏y byç
to dwie odr´bne sesje.
Jedna by∏a zwo∏ywana na wniosek Zarzàdu
Dzielnicy i dotyczy∏a zaopiniowania dokumentów za∏o˝ycielskich Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Weso∏ej, druga zaÊ na wniosek grupy radnych
i dotyczy∏a uruchomienia procesu konsultacji
spo∏ecznych w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy.
W sprawie Liceum Ogólnokszta∏càcego pisa∏em nieco szerzej w poprzednim numerze WS.
Dla niezorientowanych tylko przypomn´, ˝e decyzj´ o powo∏aniu LO musi podjàç Rada Warszawy. Zarzàd naszej dzielnicy, w porozumieniu
z miejskim Biurem Edukacji, przygotowa∏ komplet dokumentów za∏o˝ycielskich do przyj´cia
przez Rad´ Warszawy. Ze wzgl´du na kalendarz
rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 trzeba by∏o
bardzo Êpieszyç si´ z ich zaopiniowaniem, stàd
sesja nadzwyczajna, na której radni naszej dzielnicy jednomyÊlnie poparli utworzenie LO. Czekamy jeszcze na pozytywnà decyzj´ Rady Miasta,
bo dopiero ona b´dzie ostatecznym rozstrzygni´ciem, ˝e liceum powstanie.
Druga sesja nadzwyczajna dotyczy∏a og∏oszenia konsultacji spo∏ecznych w sprawie zmiany
Statutu Dzielnicy. Same zmiany, choç jest ich
sporo, dotyczà g∏ównie dostosowania statutów
dzielnic warszawskich do znowelizowanego prawa o samorzàdzie terytorialnym. Jednak mimo
ich formalnego charakteru, przed wyra˝eniem
opinii ze strony Rady Dzielnicy wymagane jest
przeprowadzenie konsultacji spo∏ecznych wÊród
mieszkaƒców i przeprowadzenie takich konsultacji Rada na tej sesji uchwali∏a.
20 lutego odby∏a si´ sesja zwyczajna. Rozpocz´∏a si´ od spotkania z przedstawicielami ZTM,
którzy przedstawili propozycje mo˝liwych zmian
w komunikacji miejskiej dla naszej dzielnicy.
G∏ównymi pomys∏ami by∏a likwidacja dublujà-

- o funkcjonowaniu Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespo∏u Weso∏a,
- o stanie uregulowaƒ w∏asnoÊciowych gruntów na potrzeby inwestycji planowanych
w roku bie˝àcym i nast´pnym,
- o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci w dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy na rok 2019,
- o stanie przygotowaƒ do realizacji inwestycji
w roku 2019 oraz o planowanych harmonogramach prac.
W dalszej cz´Êci sesji Rada zaopiniowa∏a pozytywnie projekty uchwa∏ Rady Miasta o odstàpieniu od wykonywania planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic ul. PodleÊnej oraz
o liczbie punktów sprzeda˝y napojów alkoholowych, a tak˝e po zbadaniu przez Komisj´ Rewizyjnà odrzuci∏a prawie jednomyÊlnie (przy jednym g∏osie wstrzymujàcym) pi´ç skarg na dzia∏alnoÊç OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej oraz Zarzàdu
Dzielnicy. Rada przyj´∏a tak˝e roczny plan kontroli dla Komisji Rewizyjnej (majà byç kontrolowane procedury bezpieczeƒstwa na placach
zabaw i si∏owniach plenerowych oraz umowy
o dzie∏o i zlecenia za rok 2018) oraz powo∏a∏a
doraênà Komisj´ Statutowo-Regulaminowà, której przewodniczàcym zosta∏ pan Edward K∏os.
Na zakoƒczenie obrad dosz∏o do doÊç emocjonalnej utarczki s∏ownej pomi´dzy radnà z klubu
Sàsiedzi dla Weso∏ej panià Gra˝ynà Bany a wiceprzewodniczàcà Rady panià Ma∏gorzatà Zarembà
z PiS. Osià sporu by∏a nasilona w ostatnim czasie
aktywnoÊç medialna pani Wiceprzewodniczàcej
w sprawie budowy WOW, budzàca wiele emocji
wÊród mieszkaƒców. W ostatnich dniach wp∏yn´∏o
w tej sprawie ∏àcznie 6 pism, zarówno przeciwnych, jak i popierajàcych panià Ma∏gorzat´ Zaremb´. W dyskusji wzi´li te˝ udzia∏ z mocno krytycznymi uwagami do dzia∏alnoÊci pani Wiceprzewodniczàcej przybyli na sesj´ mieszkaƒcy przeciwni
budowie WOW w wariancie „zielonym”.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 20 marca br. Sesja rozpocznie si´
o godz. 14.00 w sali Rady w budynku naszego
Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie
zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania i zamówienie reklamy u naszego
przedstawiciela handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979,
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl

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

Dla seniorów i nie tylko

W ramach projektu „Pomóc dziecku i rodzinie” prowadzone sà zaj´cia kompensacyjne dla
dzieci, polegajàce na wspieraniu rozwoju spo∏ecznego, emocjonalnego i poznawczego. Celem
zaj´ç jest pozytywne wzmacnianie dziecka, do-

„Memento Vitae” to koncert grupy piosenki,
którà tworzyli uczestnicy zaj´ç. W tym wyjàtkowym projekcie spektaklu znalaz∏y si´ ró˝ne Êpiewane tanga. Solistów i duety w piosenkach z repertuaru m. in.: M. Fogga, S. Przybylskiej, I. Santor,
S. Soyki czy M. Maleƒczuka podczas dwóch
wyst´pów wys∏ucha∏o prawie 150 osób.

dawanie wiary we w∏asne mo˝liwoÊci, wyrabianie odpowiedniego podejÊcia do obowiàzków
szkolnych, jak i motywowanie do systematycznej
pracy. Projekt uwzgl´dnia równie˝ wspó∏dzia∏anie z rodzicami m.in. w zakresie radzenia sobie
z trudnoÊciami wychowawczymi czy rozwojowymi dzieci i m∏odzie˝y.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W programie by∏y piosenki ró˝nych muzycznych epok; od literackich do s∏. m.in. J. Kofty,
A. Osieckiej czy W. M∏ynarskiego, przez szlagiery festiwali w Opolu i Sopocie, po nastrojowe,
liryczne utwory M. Grechuty i B. Okud˝awy. Na
scenie Êpiewajàcy m´˝czyêni! A to wszystko
w okolicznoÊciowej inscenizacji, aran˝acji
i opracowaniu.

Dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià

W t∏usty czwartek obejrzeliÊmy miniatur´ scenicznà przygotowanà przez grup´ aktorskà Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej”.
„Jak jeÊç, by NIE schudnàç?!” to pretekst do rozmów na scenie i z widzami,
dowcipnymi tekstami, inspirowanymi
twórczoÊcià autorki krymina∏ów i poradnika na temat diet: Joanny Chmielewskiej.
To tak˝e pretekst do rozwa˝aƒ o odchudzaniu w ogóle.
W barze dworcowym o˝ywiony spór na
temat ˝ywienia prowadzà, znad talerza, przypadkowe osoby.
„(...) Ogólnie jednak zacz´∏o si´ od sprawy
podstawowej: NIE NALE˚Y UTYå!”

Seniorów i osoby z niepe∏nosprawnoÊcià zainteresowanych dost´pem do internetu zapraszamy w poniedzia∏ki i Êrody w godz. 10.00–13.00
do kawiarenki internetowej. Pomagamy tym,
którzy s∏abiej radzà sobie z korzystaniem z nowoczesnych technologii.

A 8 marca zaprosiliÊmy – nie tylko Panie – na
koncert „S∏aba p∏eç”.

Marzena Decyk
OPS Dzielnicy Weso∏a

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej zach´ca osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià do uczestnictwa w zaj´ciach prowadzonych w Centrum AktywnoÊci „Na
Spokojnej”. Z ofertà mo˝na zapoznaç si´ na
miejscu przy ul. Spokojnej 2, korzystajàc ze strony internetowej www.naspokojnej.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 22 773 44 12 w. 104.
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Park & Ride a tunel w Weso∏ej
Na lutowej sesji Rady
Dzielnicy zaproszeni goÊcie
z Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych przedstawili koncepcj´ budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciàgu ul. 1 Praskiego
Pu∏ku. Ca∏a inwestycja to
nie tylko budowa tunelu,
ale i przebudowa ca∏ego uk∏adu komunikacyjnego okolicy. W szczególnoÊci, nie b´dzie zjazdów
z ul. 1 Praskiego Pu∏ku w ul. Mi∏à i w ul. G∏owackiego. Aby umo˝liwiç mieszkaƒcom ul. Mi∏ej dojazd do posesji, zostanie wybudowany nowy specjalny ∏àcznik od ul. Sikorskiego. Do ul. G∏owackiego trzeba b´dzie zaÊ doje˝d˝aç dooko∏a przez
ul. Akacjowà lub ul. Przechodnià, wi´c wàskie
i niedostosowane do intensywnego ruchu uliczki.
A to oznacza, ˝e dost´p do obecnego, tymczasowego parkingu P&R stanie si´ mocno utrudniony.
A w nied∏ugim czasie, jak PKP rozpocznie rozbudow´ linii kolejowej, parking zniknie w ogóle. I tu
zaczyna si´ g∏ówny problem. Bowiem inwestor
(z ramienia Miasta jest to ZMID oraz PKP) w koncepcji budowy tunelu nie tylko nie przewidzia∏ bu-

dowy nowego parkingu, ale wr´cz przyjà∏ koncepcj´ wykluczajàcà wybudowanie takiego parkingu w przysz∏oÊci! Zamiast oko∏o 600–800
miejsc, jakie teraz sà na tymczasowych parkingach, zosta∏y zaplanowane 24 miejsca (!) przy ul.
G∏owackiego. I nic wi´cej. Jak nietrudno sobie
wyobraziç, cz´Êç z tych parkujàcych pod stacjà samochodów po prostu pojedzie prosto do centrum
Warszawy, powi´kszajàc poranne i popo∏udniowe
korki na Trakcie Brzeskim, cz´Êç zaÊ b´dzie nadal
parkowaç w okolicach stacji, zastawiajàc wszystkie mo˝liwe uliczki, trawniki i chodniki.
Zaprezentowana koncepcja wywo∏a∏a doÊç
gwa∏townà i ostrà dyskusj´, w wyniku której
burmistrz Marian Mahor zobowiàza∏ si´ do zorganizowania spotkania koordynacyjnego, na
którym przedstawiciele inwestora (ZMID) i operatora parkingów P&R wspólnie z przedstawicielami naszej Dzielnicy b´dà starali si´ wypracowaç jakieÊ rozwiàzanie tego problemu.
Do takiego spotkania dosz∏o w dniu 6 marca.
Trzeba przyznaç, ˝e obie miejskie instytucje stan´∏y
na wysokoÊci zadania i ich przedstawiciele przyszli
na spotkanie przygotowani i z wychodzàcymi naprzeciw oczekiwaniom Dzielnicy propozycjami. Ze

 Listy do redakcji

czas choremu, by móg∏ dojÊç do sprawnoÊci. Spotka∏am si´ z du˝à ˝yczliwoÊcià i wyrozumia∏oÊcià
od Pani i wspó∏pracowników. Zawsze mog´ liczyç
na wsparcie w potrzebie ze strony wolontariuszy
tego regionu. Sà ch´tni do udzielenia pomocy
i bardzo zaanga˝owani, robià to „z serca”.
Podzi´kowania specjalne kieruj´ do wolontariuszki Pani Marianny Wojciechowicz, która
wspar∏a mnie swojà radà i obecnoÊcià przy
transporcie mojego m´˝a karetkà do chirurga
i konsultanta w Corpomedzie. Za ˝yczliwoÊç
i optymizm dzi´kuj´ te˝ Panu Bogdanowi Berezowskiemu i gimnazjalistce Ali Biernat. Tacy ludzie przynoszà radoÊç.

List od Seniorki do Anny Kucharczyk – koordynatora wolontariatu w Weso∏ej
Droga Pani Aniu,
Serdecznie dzi´kuj´ za okazanà pomoc w trudnej sytuacji rodzinnej. Mój mà˝ mia∏ wypadek
i z∏ama∏ koÊç udowà. Potrzebna by∏a natychmiast
pomoc, którà od Pani bez ucià˝liwych formalnoÊci
i bezinteresownie otrzyma∏am w postaci sprz´tu
rehabilitacyjnego, tzw. chodzika, który s∏u˝y ca∏y

Drodzy Wolontariusze,
„Wa˝ny jest rodzaj pracy, którà si´ oferuje,
ale wa˝niejsze od tego jest serce
z jakim tej pomocy si´ udziela”.
Êw. Jan Pawe∏ II
Wszystkim ludziom dobrej woli dzia∏ajàcym w wolontariacie senioralnym dzielnicy
Weso∏a serdecznie dzi´kujemy za wielkie ser-

ce, ˝yczliwoÊç, wra˝liwoÊç na potrzeby innych oraz bezinteresownà pomoc bliêniemu.
Ostatnimi czasy wolontariat senioralny
ubogacajà ludzie m∏odzi swoim entuzjazmem, pogodà ducha i m∏odzieƒczym zapa∏em. Cieszy nas fakt, ˝e wspólnie z m∏odzie˝à
mo˝emy rozwijaç dzie∏o pomocy na rzecz ludzi potrzebujàcych oferujàc im radoÊç, nadziej´ i odrobin´ w∏asnego czasu.
Ponadto dzi´kujemy wszystkim, którzy

strony ZMID pad∏a propozycja, ˝e „wyczyÊci” z planowanych swoich urzàdzeƒ (zbiorniki retencyjne,
stacja pomp, media itp.) „wn´trze” p´tli, jaka
powstanie po pó∏nocnej stronie ul. Okuniewskiej
(ul. 1 Praskiego Pu∏ku tunelem przejdzie zarówno
pod torami, jak i pod ul. Okuniewskà, a potem szerokim ∏ukiem, poprzez system 2 rond od pó∏nocnej
strony po∏àczy si´ z ul. Okuniewskà). W tym wygospodarowanym miejscu powinien zmieÊciç si´
wielopoziomowy parking, bardzo zresztà wygodnie po∏o˝ony wzgl´dem stacji kolejowej).
Z drugiej strony ZTM zadeklarowa∏, ˝e zleci
w pilnym trybie przygotowanie koncepcji tego
parkingu, tak aby skoordynowaç planowane rozwiàzania techniczne i aby przy budowie parkingu
nie trzeba by∏o przebudowywaç dopiero co wykonanego tunelu. To oczywiÊcie tylko deklaracje,
po których realizacji i tak jeszcze pozostaje jeden
powszechnie znany problem – zdobycie Êrodków
na budow´. Ale w chwili obecnej najwa˝niejszà
sprawà jest zagwarantowanie rezerwy terenu na
parking i tu pojawia si´ nieco optymizmu, bo po
lutowej sesji i zaprezentowanym wówczas stanowisku inwestora nie wyglàda∏o to najlepiej. Bez
wàtpienia sprawa jeszcze nie jest zakoƒczona
i b´dzie wymaga∏a sporo uwagi w∏adz dzielnicy.
Marcin J´drzejewski

Wyrazy wielkiego uznania dla sposobu prowadzenia wolontariatu, zaanga˝owanie i ˝yczliwoÊç
dla potrzebujàcych wsparcia seniorów kieruj´ do
Pani Ani – koordynatora miejscowego wolontariatu. Ma ona specjalny dar do tego rodzaju pracy.
Brak mi s∏ów, ˝eby wyraziç mojà wielkà
wdzi´cznoÊç za te dobrodziejstwa. Nagrodà dla
dzia∏aczy b´dzie satysfakcja z tego, ˝e mo˝na
zrobiç coÊ dobrego dla innych, choç dooko∏a jest
du˝o z∏a i przeciwdzia∏aç z∏u.
Z ˝yczeniami dalszych dobrych osiàgni´ç wolontariatu i serdecznymi pozdrowieniami dla ca∏ego gremium wolontariatu – Seniorka Alina Roguska wraz z m´˝em Tadeuszem z ul. Jana Paw∏a II.

w jakikolwiek sposób wspierajà naszà ochotniczà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà.
˚yczymy, aby wolontariat by∏ êród∏em radoÊci i wewn´trznej satysfakcji, natomiast
wdzi´cznoÊç i uÊmiech tych, którym poÊwi´cacie swój czas, niech uskrzydla i motywuje
do dalszego dzia∏ania w przestrzeni wolontariackiej.
Anna Kucharczyk
Koordynator wolontariatu senioralnego

REKL AMA

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

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

✓ ca∏odobowa opieka

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

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny
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ZTM – kilka miesi´cy prac...
cd. z I str. ok∏adki

proponuje w weekendy skoordynowanie 502
z 525. Nie wiadomo jednak, na czym ta koordynacja mia∏aby polegaç.
Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e wszystkie te zabiegi ZTM-u w rzeczywistoÊci nie s∏u˝à Weso∏ej,
tylko innym dzielnicom. Praga-Po∏udnie dostaje
zasilenie w ciàgu ul. Grochowskiej – cz´ste kur-

sy 173 i 183, natomiast ciàg ul. Ostrobramskiej
cz´stà lini´ 502, dodatkowo skomunikowanà
z 525. Goc∏aw po usuni´ciu 411 na pewno nie
b´dzie p∏aka∏, bo ofert´ komunikacyjnà ma naprawd´ rozbudowanà. Wawer liczy na wi´kszà
cz´stotliwoÊç 147, wyra˝ajàc stanowczy sprzeciw wobec linii dowozowej 298, która mia∏aby
po∏àczyç Starà Mi∏osn´ z ze stacjà PKP w Mi´dzylesiu. Sam ZTM t∏umaczy, ˝e zmiany planowane
sà „zgodnie z projektem zmian w uk∏adzie komunikacyjnym Dzielnicy Wawer”. Na taki projekt
dla Weso∏ej czekamy ju˝ przesz∏o rok...

Harcerstwo w Weso∏ej
4 kwietnia 1998 roku na osiedlu Stara Mi∏osna pojawi∏a si´ pierwsza dru˝yna ZHR
w ówczesnym mieÊcie Weso∏a. W ciàgu ponad 20 lat istnienia przez Szczep
44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich i Zuchowych przesz∏o kilkaset harcerek i harcerzy.
DziÊ dzia∏a u nas siedem jednostek, podzielonych ze wzgl´du na wiek cz∏onków oraz teren
dzia∏ania w sposób nast´pujàcy:
■ zuchy (wiek 7–11 lat)
- 44 Mazowiecka Gromada Zuchenek „Ogród
Marzeƒ” – Stara Mi∏osna
- 44 Warszawska Gromada Zuchów „Bractwo
Wilka” – Weso∏a-Centrum
- 44 Warszawska Gromada Zuchów
„Wschodnia Gwardia” – Stara Mi∏osna
■ harcerze (wiek od 12 lat)
- 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerek „Archandraja” im. El˝biety Zawackiej „Zo” – Stara
Mi∏osna
- 44 Warszawska Dru˝yna Harcerzy „Stanica”
im. Króla Kazimierza III Wielkiego – Stara
Mi∏osna
- 44 Warszawska Dru˝yna Harcerzy „Kedyw”
im. Augusta Emilia Fieldorfa ps. „Nil” – Weso∏a-Centrum
- 44 Sulejowska Dru˝yna Harcerzy „Sokó∏”
– Sulejówek.
Ku naszej radoÊci harcerstwo na sta∏e wpisa∏o
si´ w obraz Weso∏ej, czynnie zaznaczajàc swojà
obecnoÊç w najwa˝niejszych dzielnicowych obchodach koÊcielnych i paƒstwowych, takich jak:
warty przy Grobie Paƒskim, Bo˝e Cia∏o, rocznice

manewrów Polskiej Organizacji Wojskowej czy
obchody Powstania Warszawskiego. Wielokrotnie harcerze inicjujà wydarzenia, np. tworzàc gry
miejskie czy zbierajàc dary dla Polaków na Kresach w ramach Akcji Paczka.
Nasz szczep liczy obecnie ponad 200 zuchenek,
zuchów, harcerek i harcerzy, którzy ucz´szczajà na
cotygodniowe zbiórki zast´pów i gromad zuchowych, je˝d˝à na biwaki, zloty, kolonie, zimowiska
i obozy letnie. Rozwijajà si´, zdobywajàc kolejne
stopnie i sprawnoÊci. Nad przebiegiem pracy jednostek czuwajà wykwalifikowane kadry –
najcz´Êciej studenci,
którzy poÊwi´cajà swój
wolny czas na harcerstwo. Ca∏a ta dzia∏alnoÊç jest wolontariatem, a instruktorzy nie
pobierajà za swojà
s∏u˝b´ wynagrodzenia.
Jako ogólnopolskie
stowarzyszenie swojà
dzia∏alnoÊç finansujemy ze sk∏adek cz∏onków, dotacji i darowizn. Poczàtek roku
i okres rozliczeƒ finansowych jest czasem,

Podsumowujàc, autobusy w szczycie co 10
minut, ale nie wsz´dzie, za to kosztem dwóch
szkieletowych linii 411 i 514. Pozorna poprawa
komunikacji w Weso∏ej, realna poprawa komunikacji w dzielnicach przyleg∏ych. Brak pomys∏u na
komunikacj´ nocnà i brak jakiegokolwiek myÊlenia w przód – na przyk∏ad w kontekÊcie planowanych w Weso∏ej inwestycji drogowych. Drogi
ZTM-ie, weê si´ w koƒcu do roboty.
Hubert Zieliƒski
radny
w którym zwracamy si´ ze szczególnà proÊbà do
naszych sympatyków, aby je˝eli popierajà nasze
dzia∏anie i nie majà wybranego innego celu,
przekazali nam 1% swojego podatku. Aby to zrobiç, wystarczy wype∏niajàc swoje rozliczenie PIT,
jedynie wpisaç po kolei w odpowiednie rubryki:
KRS: 0000057720
cel szczegó∏owy: MAZ-44-SZCZEP
Przekazujàc 1% swojego podatku naszym Êrodowiskom, wspierasz nasze codzienne dzia∏ania.
Z góry dzi´kujemy za Twoje wsparcie!
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Hubert Zieliƒski
szczepowy

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Veturilo powróci∏o do Warszawy
W nocy z czwartku 28 lutego na piàtek 1 marca
zakoƒczy∏a si´ zimowa przerwa Veturilo. Operator
zakoƒczy∏ rozwo˝enie rowerów na stacje, tak by
ju˝ 1 marca warszawscy rowerzyÊci mogli z nich
korzystaç. W tym roku system zostanie rozbudowany o kolejnych 8 stacji, które zostanà uruchomione
na Bielanach, Ochocie, Targówku i Ursynowie,
a tak˝e o kolejnà stacj´ rowerów elektrycznych.
„Warszawa startuje z sezonem rowerowym.
PopularnoÊç tego Êrodka transportu roÊnie, co
widaç po liczbie u˝ytkowników. Rozwijamy nie
tylko system Veturilo. Budujemy i modernizujemy infrastruktur´, ∏àczàc drogi rowerowe
w spójnà sieç. Mieszkaƒcy mogà te˝ korzystaç
z parkingów rowerowych, samoobs∏ugowych

stacji naprawy, bezp∏atnych wypo˝yczalni rowerów towarowych oraz trójko∏owych dla seniorów. Stawiamy równie˝ na edukacj´. W akcj´
«Rowerowy Maj» anga˝ujemy coraz wi´cej szkó∏
i przedszkoli” – mówi Rafa∏ Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, i dodaje – „Rower to nie
tylko doskona∏y Êrodek transportu. Umo˝liwia
równie˝ dbanie o kondycj´ i rekreacj´ warszawianek i warszawiaków w ka˝dym wieku”.
Przed nami ósmy sezon Veturilo. Do dyspozycji warszawiaków i odwiedzajàcych miasto b´dzie ponad 5500 rowerów i ponad 380 stacji.
Osiem nowych stacji zostanie uruchomionych
dzi´ki inicjatywie poszczególnych dzielnic – Bielan (Park K´pa Potocka, Marymoncka – Przy

LATO W MIEÂCIE 2019
Poni˝ej przedstawiamy harmonogram pracy Wakacyjnych Punktów Edukacyjnych.
Szczegó∏y dotyczàce Warszawskiego Programu „Lato w MieÊcie” 2019
zostanà podane w póêniejszym terminie.
Zapisy do Programu prowadzone b´dà przy wsparciu elektronicznego
systemu zg∏oszeƒ – planowane rozpocz´cie w drugiej po∏owie kwietnia.

Fot. Nextbike Polska

Agorze, Wólczyƒska – Conrada, Arkuszowa),
Ochoty (PKP ˚wirki i Wigury, Rondo Zes∏aƒców
Syberyjskich), Targówka (¸abiszyƒska – OSiR Targówek) i Ursynowa (al. KEN – Przy Ba˝antarni).
1 marca dzi´ki wspó∏pracy Nextbike Polska
z PKN ORLEN zostanie równie˝ uruchomiona kolejna stacja rowerów elektrycznych. B´dzie z niej
mo˝na skorzystaç przed budynkiem koncernu przy
ul. Bielaƒskiej. To ju˝ 11 stacja rowerów elektrycznych w Warszawie i zarazem pierwsza uruchomiona we wspó∏pracy z partnerem komercyjnym.
„Warszawiaków nie trzeba przekonywaç do
korzystania z Veturilo. Ka˝da nowa stacja sprawia jednak, ˝e system zyskuje nowych u˝ytkowników, umo˝liwia kolejnym pracujàcym lub
mieszkajàcym w jej pobli˝u osobom wygodne
poruszanie si´ po mieÊcie. System jest rozbudowywany dzi´ki poszczególnym dzielnicom, ale
równie˝ partnerom prywatnym. W Warszawie
jest ju˝ ponad 40 stacji sponsorskich, które funkcjonujà przy galeriach handlowych, stacjach paliw, zak∏adach pracy, biurowcach czy po prostu
– w kluczowych punktach miasta. Pracujemy nad
pozyskaniem nowych partnerów – liczymy, ˝e
ich liczba b´dzie nadal ros∏a” – mówi Robert
Lech, prezes Nextbike Polska.
Veturilo to najwi´kszy system rowerowy
w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Oprócz rowerów standardowych mo˝na w nim wypo˝yczyç
równie˝ rowery elektryczne (ich stacje znajdujà
si´ na PowiÊlu i wzd∏u˝ Traktu Królewskiego),
dzieci´ce, które mo˝na znaleêç w okolicach parków i terenów rekreacyjnych, a tak˝e tandemy.
Warszawskie Veturilo jest równie˝ w pe∏ni
kompatybilne z Konstanciƒskim Rowerem Miejskim, Piaseczyƒskim Rowerem Miejskim, a tak˝e
dzia∏ajàcym od zesz∏ego roku w Markach systemem Ko∏oMarek. Oznacza to, ˝e wypo˝yczone
w tych miastach rowery mo˝na zwracaç w Warszawie i odwrotnie. We wszystkich tych miastach
obowiàzuje równie˝ ten sam, zak∏adajàcy bezp∏atne 20 minut ka˝dego wypo˝yczenia, cennik.
Aby skorzystaç z Veturilo, wystarczy zarejestrowaç si´ na stronie Veturilo.waw.pl, poprzez
aplikacj´ lub terminal, i do∏adowaç konto kwotà
co najmniej 10 z∏otych. Potem wystarczy post´powaç zgodnie z instrukcjami – na terminalu stacji wypo˝yczeƒ wpisaç swój numer telefonu, kod
PIN i numer roweru lub skorzystaç z aplikacji
mobilnej Veturilo i zeskanowaç kod QR roweru.
Trwa to zaledwie kilka sekund.
Sezon Veturilo potrwa do koƒca listopada.
Marek Pogorzelski
Nextbike Polska S.A.
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Sieç sklepów spo˝ywczych Topaz
poszukuje do swojego sklepu w Galerii
Ferio Wawer, ul. K. Szpotaƒskiego 4,
Warszawa (Wawer)
Pracowników na stanowiska:

KASJER-SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SO-W¢DLINY
●

●

Nasze oczekiwania:
●

●

●

dyspozycyjnoÊç, motywacja do pracy i rzetelna realizacja zadaƒ na przydzielonym stanowisku,
umiej´tnoÊç wspó∏pracy w zespole oraz budowanie pozytywnych relacji
z Klientami,
aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç do
ich sprawnego uzupe∏nienia.

WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Oferujemy:
●
●

●

umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu z wynagrodzeniem zawsze na czas,
poza wynagrodzeniem – dodatki premiowo-sta˝owe dla Pracowników np.:
karta premiowa na zakupy, premia frekwencyjna, dodatek sta˝owy, talony
na Êwi´ta, opieka medyczna,
mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej, dynamicznie rozwijajàcej si´ firmie.

CV mo˝na:
●

●

●

przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie
e-maila wpisujàc – Wawer,
przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl
(zak∏adka – praca w Topaz),
przynieÊç osobiÊcie do sklepu Topaz w Galerii Ferio Wawer, ul. K. Szpotaƒskiego 4.

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie przez
Przedsi´biorstwo Handlowo Us∏ugowe Topaz Zbigniew Paczóski, z siedzibà w Soko∏owie
Podlaskim, adres: ul. Kolejowa 8 B, 08-300 Soko∏ów Podlaski, moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy w celu i zakresie niezb´dnym dla potrzeb rekrutacji.”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

tel./fax 22 815 35 98
meble@meblesosnowe.eu
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O bud˝ecie partycypacyjnym na 2020 rok
We wtorek, 19 lutego, Komisja
Regionalnej Izby Obrachunkowej
uniewa˝ni∏a w ca∏oÊci uchwa∏´ nr
VI/63/2019 Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy z 25 stycznia br.
w sprawie konsultacji spo∏ecznych z mieszkaƒcami stolicy w zakresie bud˝etu obywatelskiego.
Komisja Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wyda∏a jeszcze oficjalnego uzasadnienia, dlatego trudno okreÊliç, co budzi∏o wàtpliwoÊci RIO.
Jednak w trosce o dobro mieszkaƒców zo-

stanie przygotowana nowa
uchwa∏a, tak aby warszawiacy
jeszcze w tym roku mogli zg∏osiç
i wybraç projekty w ramach
bud˝etu partycypacyjnego.
Uchylenie ww. uchwa∏y
uderzy przede wszystkim
w mieszkaƒców, którzy brali
udzia∏ w konsultacjach dotyczàcych zasad bud˝etu partycypacyjnego, a teraz czekajà na
rozpocz´cie nowej edycji. Docierajà do nas sygna∏y, ˝e ju˝
pracujà nad swoimi pomys∏ami.

Uniewa˝nienie uchwa∏y oznacza, ˝e planowane na marzec rozpocz´cie VI edycji
bud˝etu partycypacyjnego b´dzie musia∏o
zostaç przesuni´te a˝ do przyj´cia nowej
uchwa∏y. Niestety te˝ znaczàco skróci si´
czas ca∏ego procesu wyboru projektów.
Konsekwencjà tego b´dzie równie˝ ograniczenie jego etapów do wskazanego
w ustawie minimum.
Wi´cej informacji o bud˝ecie partycypacyjnym na stronie: https://twojbudzet.
um.warszawa.pl/
Dorota G∏a˝ewska

Depesza z ROD „ZACH¢TA”
Rodzinny Ogród Dzia∏kowy ZACH¢TA w Weso∏ej serdecznie dzi´kuje dzia∏kowcom, mieszkaƒcom dzielnicy oraz uczniom ze Szko∏y Podstawowej nr 385 im. Marsza∏ka Pi∏sudskiego w Starej Mi∏oÊnie za udzia∏ w akcji UBRANIA DO ODDANIA.
Razem zebraliÊmy 560 kilogramów ubraƒ. DZI¢KUJEMY :)

30 marca br. o godzinie 11.30 (sobota) w Klubie KoÊciuszkowca 129,
pl. Wojska Polskiego, odb´dzie si´ Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
dla cz∏onków ROD ZACH¢TA.

Bilety Warszawskiego Transportu
Publicznego w Mint Mobile
Sieç mobilnej sprzeda˝y biletów Warszawskiego Transportu Publicznego powi´kszy∏a
si´. Od piàtku 1 marca pasa˝erowie sto∏ecznej komunikacji mogà kupowaç bilety przy
u˝yciu aplikacji mobilnej Mint Mobile.
Operatorem aplikacji Mint Mobile jest firma
Mennica Polska. Korzystaç z niej b´dà mogli posiadacze smartfonów z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikacj´ Êciàgnàç mo˝na ze sklepów
Play i App Store. Jej uruchomienie wymagaç b´dzie
podania numeru telefonu, a nast´pnie wpisania kodu weryfikacyjnego przes∏anego w SMS. W aplikacji dost´pne b´dà bilety czasowe, jednorazowe
oraz krótkookresowe. Mo˝liwe sposoby p∏atnoÊci
to karta p∏atnicza oraz przedp∏acona portmonetka.

Mint Mobile to szósta aplikacja mobilna,
w której dost´pne sà bilety Warszawskiego
Transportu Publicznego. Zakup jest mo˝liwy równie˝ za poÊrednictwem moBilet, mPay, SkyCash,
jakdojade.pl i zbiletem.pl. Liczba osób wykorzystujàcych ten kana∏ dystrybucji biletów wcià˝
wzrasta. W 2018 r. Zarzàd Transportu Miejskiego
zanotowa∏ sprzeda˝ biletów sto∏ecznej komunikacji o wartoÊci ponad 955 mln z∏. By∏a ona wy˝sza ni˝ w 2017 roku o ponad 8 mln z∏. Za poÊrednictwem aplikacji mobilnych kupiono bilety
o wartoÊci ok. 29,8 mln z∏. Sprzeda˝ ta zanotowa∏a najwi´kszy wzrost w porównaniu z 2017 r.
– o a˝ 77,61 proc.
Micha∏ Grobelny

Zarzàd Dzielnicowy Warszawa-Weso∏a Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej

zaprasza na 2-dniowà wycieczk´ Szlakami Historii
w terminie 29–30 kwietna 2019 roku.
Na trasie wycieczki po Ziemi Sandomierskiej odwiedzimy: Sandomierz, Opatów,
Ujazd, Baranów Sandomierski, Kurozw´ki,
Szyd∏ów.
Zapewniamy:
- transport – autokar
- ubezpieczenie
- wy˝ywienie
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- nocleg
- przewodnika po Sandomierzu i regionie
Liczba miejsc ograniczona.
Wszelkich informacji udziela
Helena Kaêmierczak pod numerem
telefonu (22) 773-54-44.

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

11 marca, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111).

■

13 marca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej).

■

20 marca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)

■

27 marca, 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 uczestniczàcych w spotkaniach, tj. Przedstawicieli Komisariatu
Policji Weso∏a, Przedstawicieli VII Oddzia∏u Terenowego Stra˝y Miejskiej,
Pracowników tut. Delegatury BBiZK.

Serdecznie zapraszamy!
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Salon sprzedaży
Trakt Brzeski 47
05-077 Wesoła
pon-pt 10-18
sob
10-16
tel. 570 097 000
570 037 000

PŁYTKI
ARMATURA
SANITARIATY
GRZEJNIKI

ZAPRASZAMY!
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Rusza nowy sezon Rowerowej Jazdy
na Orientacj´ na Mazowszu
Wiosn´ ju˝ coraz bardziej czuç
w powietrzu i dlatego tradycyjnie
w po∏owie marca ruszamy z kolejnymi rozgrywkami Pucharu Warszawy i Mazowsza oraz Grand
Prix Dzielnicy Wawer Miasta Sto∏ecznego Warszawy w Rowerowej
Jeêdzie na Orientacj´. Od wielu lat
pierwsze rundy obu rozgrywek ruszajà wraz z zakoƒczeniem zimowego cyklu
w biegach na orientacj´ FalInO w warszawskiej Falenicy w Szkole Podstawowej 124 przy ul. Bartoszyckiej
45/47. Poczàtek tegorocznego
sezonu ruszy zgodnie z planem
w dniu 16.03.2019. Na sobot´
zapraszamy ju˝ od 9.00, w tym
dniu na poczàtku mo˝na pokonaç
jednà z wielu proponowanych
przez organizatora tras, poruszajàc
si´ na nogach, aby póêniej po ceremonii
zakoƒczenia cyklu FalInO i regeneracji si∏ smako∏ykami w∏asnej roboty, które serwujà w bufecie
rodzice uczniów SP 124, wyruszyç ponownie
w teren i, tym razem poruszajàc si´ rowerem, pokonaç kolejnà tras´. Na sobotnie popo∏udnie,
oko∏o 11.00–12.00, planujemy start pierwszych
zawodników na rowerach, organizator przygotowa∏ tras´ na dystansie klasycznym. Tak jak w latach poprzednich uczestnicy majà do wyboru
cztery kolory tras: zielonà – najkrótszà, niebieskà,
czerwonà i najd∏u˝szà czarnà. Na poczàtek sezonu trasy b´dà odpowiednio dopasowane pod
wzgl´dem d∏ugoÊci, tak aby wszyscy uczestnicy
mogli czerpaç przyjemnoÊç z ich pokonywania.
Drugi dzieƒ Pucharu oraz Grand Prix majà w ofercie ju˝ dwa starty. Na poczàtek na najkrótszym dystansie sprinterskim – który wcale nie jest taki
∏atwy, bowiem jest du˝o punktów kontrolnych
w terenie i nale˝y szybko podejmowaç w∏aÊciwe
decyzje, aby pokonaç dystans w jak najkrótszym
czasie. Tutaj najszybsi bez wzgl´du na kolor pokonywanej trasy osiàgajà czas jej pokonania w granicach 20–30 minut. Po chwili odpoczynku, którà
ustala sobie sam uczestnik, rusza start na dystansie Êrednim, który jest najciekawszy z mojego
punktu widzenia. D∏ugoÊç trasy zielonej jest zbli˝ona do dystansu sprinterskiego, trasy innych kolorów sà jednak ju˝ o wiele d∏u˝sze, od 10 do
18 km, a najlepsi pokonujà je w czasie oko∏o
50–60 minut. Dla wielu uczestników bardzo wa˝ny jest koƒcowy osiàgni´ty rezultat i zaj´te miejsce, jednak wi´kszoÊç osób pojawia si´ na zawo-

dach wraz z ca∏à rodzinà i najwi´kszà
frajd´ sprawia im mo˝liwoÊç nawigowania w terenie przy pomocy
otrzymanej mapy i odnajdywanie
kolejnych punktów kontrolnych.
Liczba punktów kontrolnych na
poszczególnych kolorach tras wynosi od 6–7 do 20, a na dystansie
klasycznym nawet do 30. W∏aÊnie
liczba punktów kontrolnych na danej trasie oznacza liczb´ decyzji, jakie musi
podjàç ka˝dy uczestnik, aby do nich
dotrzeç, drogami, które sam wybiera. Najwi´kszym plusem
udzia∏u w tego typu imprezach
jest mo˝liwoÊç wspólnego spotkania si´ z innymi osobami,
przebywanie w przepi´knych lasach na Mazowszu – ka˝da runda
rozgrywana jest w innym miejscu
i na koniec po pokonaniu tras wszyscy
dzielà si´ pomi´dzy sobà uwagami, jak dotarli do poszczególnych punktów kontrolnych oraz
ile razy pojechali w niew∏aÊciwym kierunku i jaki
mieli k∏opot z szybkim dotarciem do kolejnego

Przygotowanie do startu. Fot. Urszula Trykozko

lampioniku w terenie. Zawsze ostateczna konkluzja jest taka, ˝e mo˝na by∏o pojechaç lepiej i nie
ma recepty, dlaczego czasami pope∏niamy tak
proste b∏´dy lub jedziemy w zupe∏nie innym kierunku. Ka˝dy kolejny start to najlepsza lekcja doskonalenia swojego umys∏u i umiej´tnoÊci realizacji podj´tych przez siebie decyzji.
W ostatni weekend marca, w dniach 30–
–31.03.2019, zapraszamy na II rund´ Pucharu,
która zostanie rozegrana w kompleksie leÊnym
Weso∏ej – w sobot´ Groszówka, nieopodal Hipodromu CWKS Legia Warszawa, i w niedziel´ Las
Sobieskiego. W sobot´ dystans sprint i Êredni,

Wreszcie jest kolejny punkt. Fot. Andrzej Krochmal

start z parkingu przed Urz´dem Dzielnicy Warszawa Weso∏a od godziny 11.00, w niedziel´ dystans
klasyczny, start od godziny 9.30 przy wiatach siedziby Lasów Miejskich przy ul. Korkowej 170A.
W pierwszy weekend kwietnia, 6–7.04.2019,
Puchar zagoÊci w gminie Wieliszew, w Komornicy, gdzie uczestnicy b´dà mogli jeêdziç wokó∏
starorzeczy rzeki Narwi, jak i nad samà rzekà, teren i miejsce naprawd´ urokliwe i warte odwiedzenia, jedyne tego rodzaju w pobli˝u Warszawy. Czwarta runda Pucharu goÊciç b´dzie w okolicach Chotomowa ju˝ w nast´pnym tygodniu,
13–14.04.2019, w Niedziele Palmowà. Póêniej
nastàpi przerwa, a˝ do po∏owy maja – dlatego
warto zaplanowaç udzia∏ w pierwszej cz´Êci sezonu, która dodatkowo pozwala uczestnikom
obserwowaç, z jakà si∏à na przyrod´ dzia∏a wiosenne ciep∏o. O ile podczas pierwszych dwóch
rund w terenie jest jeszcze szaro i nie widaç zbyt
wielu oznak nadchodzàcej wiosny, to ju˝ podczas kolejnych rund mo˝emy zaobserwowaç jej
coraz bujniejszy rozwój,
aby przyjechaç w maju
i móc si´ cieszyç ju˝
w 100% jej pe∏nià.
Wszystkie informacje
o tegorocznych cyklach,
komunikaty techniczne
kolejnych rund oraz
zg∏oszenia znajdujà si´
na stronie www.orienteering.waw.pl.
Ka˝dy uczestnik przed startem otrzymuje pamiàtkowy numer startowy z imieniem i nazwiskiem w kolorze trasy, na którà dokona∏ zg∏oszenia – numer jest wydawany na ca∏y sezon i mo˝na znaleêç na nim miejsca oraz terminy kolejnych
rund. W celu regeneracji podczas pierwszego
dnia ka˝dej rundy uczestnicy otrzymajà batoniki.
Zach´cam do udzia∏u, bo tylko wtedy mo˝na si´
zaraziç bakcylem innej formy jazdy na rowerze
i sp´dzania w fenomenalny sposób czasu w przepi´knych kompleksach leÊnych Mazowsza.
Jan Cegie∏ka

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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KUPI¢ DZIAŁK¢ BUDOWLANÑ
W TEJ OKOLICY
tel. 884-864-592, 500-184-813
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Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
zostali:
■ III kategoria szachowa – Franciszek Kania,
UKS „Gambit”- Weso∏a
■ Do 8 lat – Mateusz Mielcuch, KSZ Szach Matek
■ Do 11 lat – Antoni Góral, UKS ˚agle Warszawa
■ Do 13 lat – Konrad Uzi´b∏o, UKS „Gambit”Weso∏a

Inauguracyjny Turniej Szachowy
Grand Prix 2019 w SP 353
23 lutego w Szkole Podstawowej nr 353
oko∏o 90 zawodników rywalizowa∏o
w I Turnieju Szachowym nowej edycji
Grand Prix SP 353. Zawody sk∏adajà si´
z 3 turniejów. Prowadzona b´dzie klasyfikacja d∏ugofalowa dla ka˝dego zawodnika
oddzielnie z wszystkich turniejów. Do
punktacji Grand Prix wliczaç si´ b´dà zawodnicy, którzy zagrali w trzech turniejach.
W czo∏ówce I Turnieju Grand Prix w kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat uplasowali si´:
■ I miejsce – Jakub S∏oniewski, KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD
■ II miejsce – Alicja S∏oniewska, KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD
■ III miejsce – Yulian Zhydachevskyy, UKS Caissa Warszawa

PTTK zaprasza
Sezon kajakowy zaczynamy w tym roku urokliwà, malowniczà rzekà Âwider. Z nieca∏ych 90 km
d∏ugoÊci tej rzeki a˝ 41 km (od wsi D∏u˝ew do ujÊcia) ze wzgl´du na walory przyrodnicze i krajobrazowe zosta∏o uznane za rezerwat przyrody.
I nic dziwnego – bieg rzeki jest kr´ty, charaktery-

Najwy˝sze wyniki w I Turnieju Grand Prix –
rocznik 2010 i m∏odsi osiàgn´li:
■ I miejsce – Ignacy Majkowski, KSz Polonia
Warszawa
■ II miejsce – Tymoteusz ¸adoƒ, UKS SP 321
Warszawa – Bemowo
■ III miejsce – Wojciech Domaƒski, UKS Caissa
Warszawa

styczne sà liczne zakola. Zdarza si´, ˝e
brzeg jest stromy, piaszczysty. Nurt jest
miejscami bystry, woda stosunkowo
czysta. W korytarzu rzeki powstajà
na niektórych odcinkach charakterystyczne ∏achy – piaszczyste wysepki.
Interesujàcym elementem w korycie
rzeki sà tak˝e progi, zwane szypotami.
Piaszczyste dno, niewielka g∏´bokoÊç i ciekawe
otoczenie sprawiajà, ˝e jest to dobre
miejsce na sp∏ywy kajakowe.
15-kilometrowy odcinek, którym
b´dziemy p∏ynàç, pozbawiony jest
przenosek – nie oznacza to jednak
braku wra˝eƒ podczas p∏yni´cia. Meandry, zwalone drzewa, miejscami
g∏azy zapewnià wszystkim dobrà zabaw´. D∏ugoÊç sp∏ywu, jak i poziom
trudnoÊci nie wymagajà nadmiernej
kondycji fizycznej. Na trasie powinni
sobie poradziç zarówno poczàtkujàcy
kajakarze, jak i rodziny z dzieçmi.

W turnieju dodatkowym z mo˝liwoÊcià zdobycia kategorii szachowych dziewi´ciu zawodników uzyska∏o norm´ na IV lub V kategori´
szachowà.
Gratulujemy zawodnikom wspania∏ej, sportowej rywalizacji. Zapraszamy na kolejne rozgrywki do SP 353 23 marca 2019 r. Szczegó∏owe wyniki turnieju:
■ www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_546/
■ www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_547/
■ www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_548/
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

Zbiórka na wyjazd: 11 maja, na parkingu przy dawnym Gimnazjum 119 przy
ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie
o godz. 9.30
Powrót: tego samego dnia i w to samo miejsce ok. godz. 17.00
Koszt: 85 z∏ doroÊli, 75 z∏ – dzieci do
15 roku ˝ycia, p∏atne do 4 maja br.
Âwiadczenia: transport autokarem na miejsce
sp∏ywu i z powrotem, kajaki, wios∏a, kapoki,
ognisko, grochówka, mo˝liwoÊç pieczenia kie∏basek (we w∏asnym zakresie)
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl do 30 kwietnia 2019 r.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel.:
602 344 309
Liczba miejsc: 56
Serdecznie zapraszamy!
Anna Ksi´˝opolska

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
● Pełen zakres usług księgowych
● Kadry, płace, ZUS
● Rozliczenia wynajmu
● Zwrot podatków z pracy za granicą
● Wybierzemy dla Ciebie najkorzystniejszą
formę opodatkowania dochodów
z działalności gospodarczej i najmu
●

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 13.03.2019 i 17.04.2019

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Biznes i sport. Ma∏˝eƒstwo z mi∏oÊci czy z rozsàdku?
To zwiàzek dwojga ludzi. Relacja na dobrych, trwa∏ych fundamentach. Oparta na
s∏uchaniu drugiej osoby, na patrzeniu
w ró˝ny sposób, ale w t´ samà stron´. Idàc
przez ˝ycie razem, tà samà drogà, pokazujemy drugiej osobie inny Êwiat, szanujàc
jednoczeÊnie jej.
Aby budowaç ma∏˝eƒstwo, trzeba odnaleêç fundamenty, które b´dà nas ∏àczy∏y,
wspólne zainteresowania, p∏aszczyzny, na
których b´dziemy si´ opieraç i inspirowaç.
Co takiego majà wspólnego sport i biznes?
Jest wiele ∏àczàcych je elementów: praca
w zespole, umiej´tnoÊç stawiania i osiàgania celów, dyscyplina i konsekwencja,
umiej´tnoÊç radzenia sobie z pora˝kami
i zwyci´stwami, szacunek do przeciwnika.
Pokora, ale i pewnoÊç siebie, umiej´tnoÊç
pogodzenia indywidualnych cech z potrzebami zespo∏u. I wiele, wiele innych, których nie jestem w stanie tutaj wszystkich
wymieniç.
Z mojej perspektywy, reprezentanta Polski w amp futbolu, a jednoczeÊnie osoby
zarzàdzajàcej obiektami i klubami sportowymi, widz´, jak biznes i sport majà wiele
wspólnego w kwestii pracy zespo∏u, wp∏y-

wu lidera na dzia∏anie pozosta∏ych osób.
W dru˝ynie to trener jest tà osobà, która
wyznacza dzia∏ania ca∏ego zespo∏u. To on
wskazuje cel i zara˝a nim dru˝yn´. W biznesie jest podobnie. Prezesi, dyrektorzy,
menad˝erowie sà trenerami, osobami dajàcymi energi´ ca∏ej firmie. Od nich zale˝y,
jak ich dru˝yna b´dzie gra∏a. JeÊli odpowiednio zbudujà dru˝yn´, dobiorà zawodników do ich zadaƒ i poka˝à korzyÊci dla
ka˝dego z nich, to osiàgnà sukces. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku,
poznawanie samego siebie i umiej´tnoÊç
s∏uchania drugiej osoby – te elementy przyczynià si´ do tego, ˝e zespó∏ nam zaufa
i wspólnie b´dzie realizowa∏ cel. Dru˝yna
w sporcie i biznesie musi wiedzieç, ˝e mo˝e liczyç na swój zespó∏. W myÊl zasady:
„jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
W biznesie, jak i w sporcie przychodzà
pora˝ki i zwyci´stwa. I z jednym, i z drugim
trzeba sobie poradziç. Nieumiej´tne przeprowadzenie zespo∏u, zawodnika, pracownika przez zwyci´stwo mo˝e spowodowaç
„zach∏yÊni´cie si´” ma∏ym sukcesem i stracenie z radarów tego, co najwa˝niejsze.
Sukcesy mogà te˝ sprawiç, ˝e stwierdzimy,
˝e jesteÊmy najlepsi i nie ma ju˝ potrzeby
uczyç i rozwiaç si´ dalej. A to nie t´dy dro-

Budowa domu a kredyt hipoteczny
Sezon budowy domów zbli˝a si´ do nas wielkimi krokami wraz ze zbli˝ajàcà si´ wiosnà. Osoby, które planujà rozpoczàç budow´ w∏asnego
domu i potrzebujà finansowania w postaci kredytu, powinny ju˝ zaczàç przygotowania, aby
otrzymaç kredyt na czas. W∏aÊciwy wybór banku, z którym b´dziemy budowaç dom, jest równie wa˝ny jak wybór projektu domu. Jakie warunki trzeba spe∏niç, aby dostaç kredyt na budow´ domu? ZapytaliÊmy o to Jakuba Misiewicza,
Eksperta ds. Kredytów.
Od czego musimy zaczàç, gdy chcemy uzyskaç
kredyt na budow´ domu?
Kluczowe jest dobre przygotowanie do ca∏ej procedury kredytowej. W innym przypadku narazimy
si´ na d∏ugi czas oczekiwania na kredyt, a w najgorszej sytuacji nawet na decyzj´ odmownà.
Dlaczego kosztorys prac budowlanych jest
wa˝ny?
Banki, aby oszacowaç koszt budowy domu,
wymagajà stworzenia kosztorysu prac budowlanych. Banki dzielà budow´ na etapy, zaczynajàc
od stanu „0”, dalej mamy stan surowy zamkni´ty, instalacje, stan wykoƒczeniowy oraz roboty
zewn´trzne. Ka˝dy z tych etapów podzielony
jest na poszczególne prace, które musimy oszacowaç kosztowo. W wi´kszoÊci przypadków musimy te˝ podaç dat´ zakoƒczenia prac. Wa˝ne,
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aby kosztorys opiera∏ si´ na rzeczywistych kosztach budowy, gdy˝ banki wyp∏acajà kredyt na
budow´ transzami po ka˝dym etapie budowy.
Jak rozliczane sà transze przy kredycie na budow´ domu?
Banki stosujà dwa rodzaje rozliczania transz.
Najcz´Êciej spotykanym jest kontrola post´pu
budowy przez pracownika banku. Oznacza to, ˝e
przy ka˝dej transzy na budowie pojawia si´ osoba, która weryfikuje post´p prac. Koszt takiej inspekcji waha si´ od 100 do 500 z∏. Drugà, równie cz´sto spotykanà formà sà zdj´cia z placu budowy i kopia dziennika budowy uwzgl´dniajàca
post´p prac. Za takie rozliczanie transz banki nie
pobierajà dodatkowych op∏at. Banki nie stosujà
ju˝ faktur do rozliczenia transz.
Jaki koszt budowy trzeba przyjàç, aby bank
przyzna∏ nam kredyt?
Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e najni˝szy
koszt budowy domu okreÊlany przez cz´Êç banków to 2000 z∏ za m2 powierzchni u˝ytkowej,
czyli je˝eli budujemy dom 200-metrowy, to kosztorys budowlany musi opiewaç na 400 tys. z∏.
OczywiÊcie nie na ca∏oÊç musimy braç kredyt.
Wystarczy udokumentowaç, ˝e cz´Êç prac ju˝
wykonaliÊmy lub posiadamy w∏asne Êrodki na ich
sfinansowanie. Natomiast aby mieç pewnoÊç,
˝e wszystkie banki zaakceptujà nam kosztorys,

ga. Aby osiàgnàç mistrzostwo, trzeba ci´˝kiej, codziennej pracy po∏àczonej z pokorà.
Pora˝ki natomiast mogà zespó∏, pracowników, zniech´ciç. Spowodowaç narastanie
frustracji wÊród poszczególnych osób
i w rezultacie prze∏o˝y si´ to na dzia∏anie
zespo∏u. Si∏´ zespo∏u mo˝emy poznaç po
tym, jak mocne jest jego najs∏absze ogniwo. Pora˝ka nie oznacza zamkni´cia drogi.
Jest ona Êwietnà okazjà do chwili refleksji.
Co zrobiliÊmy nie tak. Jak mo˝emy to poprawiç. Co nast´pnym razem mo˝emy zrobiç inaczej. To w∏aÊnie z niepowodzeƒ wyciàgamy najciekawsze wnioski, które sprawiajà, ˝e jesteÊmy lepsi.
Czy biznes i sport to ma∏˝eƒstwo doskona∏e? Na pewno nie. A czy istnieje w ogóle
takie? Wàtpi´. I sport, i biznes tworzà ludzie.
A my nie jesteÊmy idealni, na szcz´Êcie. Taki nasz urok. Wa˝ne, aby zwi´kszaç swojà
ÊwiadomoÊç i pracowaç nad sobà. I mieç
z tego radoÊç. Cieszyç si´, nie tylko celem,
ale i drogà, jakà pokonujemy do tego, ˝eby
byç zwyci´zcami. Wierz´, ˝e dzia∏ajàc
w ten sposób, czy w biznesie, czy w sporcie, b´d´ móg∏ powiedzieç o sobie, ˝e jestem szcz´Êliwy.
Przemys∏aw Âwiercz
UKS SPORTTEAM

trzeba za∏o˝yç koszt budowy domu na poziomie
2500 z∏ za m2 powierzchni u˝ytkowej. Górnej granicy banki nie ustalajà, wszystko zale˝y od tego,
czy koszt budowy faktycznie odzwierciedla wartoÊç wybudowanego domu. W zwiàzku z tym
mo˝liwe sà kosztorysy nawet po 4000 z∏ za m2.
Jakie dokumenty sà wymagane przy kredycie
na budow´ domu?
Projekt budowlany, odpis z ksi´gi wieczystej,
dokument potwierdzajàcy w∏asnoÊç dzia∏ki, na
której b´dzie prowadzona budowa, decyzja
o pozwoleniu na budow´ (ostateczna), dziennik
budowy, wypis i wyrys z rejestru gruntów. OczywiÊcie do tego niezb´dne sà dokumenty dotyczàce zdolnoÊci kredytowej.
Na co zwracaç uwag´ przy wyborze kredytu?
OczywiÊcie najwa˝niejszym elementem jest wybór najlepszej oferty kredytu na budow´ domu.
Oprócz oprocentowania i prowizji w bankach wyst´pujà ró˝nego rodzaju dodatkowe koszty, które
mogà znacznie podnieÊç koszt kredytu. Dlatego
warto zwróciç si´ do doÊwiadczonego doradcy,
który przeprowadzi nas przez ca∏y proces od skompletowania dokumentów a˝ do uzyskania Êrodków na budow´ naszego wymarzonego domu.
Jakub Misiewicz
Ekspert ds. Kredytów +48 607 97 98 87
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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.

Królewska wycieczka
Jedyne takie dzie∏o sztuki w Polsce i jedno
z niewielu tego rodzaju w Europie – ponad
15-metrowa Rolka sztokholmska nale˝y do
pere∏ zamkowej kolekcji. Unikatowy fryz anonimowego artysty ukazuje uroczysty wjazd do
Krakowa orszaku Êlubnego króla Zygmunta III i arcyksi´˝niczki Konstancji Austriaczki
4 grudnia 1605 r. Wystawa prezentujàca bezcenny dokument XVII-wiecznej kultury polskiej zainauguruje obchody Roku Wazowskiego 2019. Wyjàtkowy jubileusz upami´tnia
400. rocznic´ ukoƒczenia zleconej przez monarch´ przebudowy Zamku, który zyska∏
dzi´ki niej obecny kszta∏t pi´cioboku.

widnia∏ Order Z∏otego Runa. Artysta namalowa∏ modnie przyci´tà brod´ – po
szwedzku, na kszta∏t ∏opatki.
Przewodnik, opowiadajàc, prosi∏, abyÊmy
zwrócili uwag´ na prezentacj´ husarii, symbolu ówczesnego or´˝a polskiego. Skrzydlatych
jeêdêców
zdobi∏y barwne p´ki
piór, a ich plecy
okrywa∏y lamparcie
skóry. W r´kach
dzier˝yli tarcze, szable, nadzia∏ki i buzdygany. Nad oddzia∏ami ∏opota∏y proporce, a dobosze
b´bnili w kot∏y. Rz´dy koƒskie po∏yskiwa∏y z∏otem i drogocennymi kamieniami. Kto ma bujnà
wyobraêni´, wszystko to zobaczy∏ jak w rzeczywistoÊci, a u∏atwia∏a to Êcie˝ka dêwi´kowa przygotowana przez Polskie Radio.
„Rolka sztokholmska” ze wzgl´du na
szkodliwe dzia∏anie czynników zewn´trznych jest prezentowana okazjonalnie – publicznoÊç mog∏a jà ostatnio podziwiaç
w 2002 r. Je˝eli kolejna okazja b´dzie za

20 lat, to mo˝emy ju˝ jej nie poznaç... ale
mo˝e zainteresujà si´ tym dzie∏em sztuki
kolejne pokolenia.
W lutym czeka∏o nas jeszcze jedno wydarzenie. „Weso∏owski autobus” zabra∏ nas
do Teatru Syrena na musical „Czarownice
z Eastwick”. „Trzy niem∏ode ju˝ kobiety
marzà o poznaniu m´˝czyzny. Wkrótce
w miasteczku pojawia si´ tajemniczy nie-

znajomy”. Taki opis tego spektaklu przeczyta∏am w Internecie. Je˝eli jesteÊcie ciekawi. jak to si´ skoƒczy∏o... polecam,
obejrzyjcie. To 165 minut rozrywki z rewelacyjnà obsadà aktorskà, mocnymi g∏osami
i pieprzem.
Bo˝ena Dole˝a∏

REKL AMA

Po przeczytaniu takiego opisu wystawy
„Król si´ ˝eni! Rolka sztokholmska” nie mog∏o nas tam zabraknàç. W s∏oneczne sobotnie przedpo∏udnie 23 lutego br. pojechaliÊmy
do Biblioteki Królewskiej Zamku. Charyzmatyczny przewodnik opowiedzia∏ nam, ˝e
Rolka sztokholmska trafi∏a do Polski w z∏ym
stanie zachowania. Rozdzielono jà na 39 arkuszy, z których pierwotnie by∏a sklejona.
Król Zygmunt III, g∏ówny bohater tego
wydarzenia, zosta∏ przedstawiony na malowidle jako „gustujàcy w modzie zachodniej”. Jecha∏ na pi´knej kasztanowej klaczy.
Ubrany by∏ w bogaty, haftowany z∏otem
p∏aszcz pe∏en klejnotów i pere∏, na g∏owie
kapelusz przystrojony kità. Na jego piersi

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Marzec w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
Zapraszamy dzieci do obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej pt. „Szukajàc piosenki”. Mali s∏uchacze us∏yszà piosenki dobrze wszystkim znane, od lat cieszàce si´
popularnoÊcià, w tym musicalowe przeboje, jak
i kompozycje zupe∏nie nowe. Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale zapraszamy równie˝ uczestników indywidualnych 8 marca
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.
9 marca o godz. 10.00 odb´dà si´ eliminacje
dzielnicowe konkursu wokalnego WYGRAJ
SZANS¢. G∏ównymi celami konkursu sà m.in.: odkrywanie talentów artystycznych dzieci i m∏odzie˝y, budzenie zainteresowaƒ kulturalnych i artystycznych oraz wspieranie najzdolniejszych wokalistów. Uczestnikami konkursu mogà byç uczniowie
od I klas szkó∏ podstawowych, przy czym wiek
wykonawcy nie mo˝e przekroczyç 14 lat. Fina∏
konkursu odb´dzie si´ 27 marca o godz. 11.00
w sali widowiskowej kina Kultura w Wo∏ominie
przy ul. Mickiewicza 9. Organizatorem konkursu
jest TV MEDIA Agencja Telewizyjno Estradowa.
10 marca o godz. 17.00 odb´dzie si´ koncert
z okazji Dnia Kobiet pt. „Gwiazdy nad Pary˝em” w wykonaniu Jana Jakuba Nale˝ytego.
Podczas recitalu us∏yszymy piosenki z repertuaru
Franka Sinatry, Jacques’a Brela, z musicali: „Cz∏owiek z La Manchy”, „Katedra Notre Dame w Pary˝u” oraz utwory autorstwa wykonawcy.
Wszystkich mi∏oÊników podró˝y zapraszamy
17 marca o godz. 17.00 na spotkanie z Annà Jaklewicz, która opowie o swojej wyprawie do Indonezji.
Dziewi´ç miesi´cy w samotnej podró˝y, tysiàce pokonanych kilometrów, dziesiàtki
odwiedzonych wysp. Indonezyjska wyprawa podró˝niczki zaprowadzi∏a jà na odleg∏e archipelagi i w rejony
zamieszka∏e przez grupy etniczne o unikatowych zwyczajach. Pokaz uzupe∏nià wyjàtkowe materia∏y
filmowe. Zobaczymy relacj´ wideo z szamaƒskiego rytua∏u, któremu podda∏a si´ Ania Jaklewicz,
i dowiemy si´, jak indonezyjskie duchy pomagajà swataç. Po pokazie b´dzie mo˝liwe nabycie
ksià˝ki z osobistà dedykacjà Autorki.
M∏ody Talent Wielka
Sprawa to tytu∏ koncertu
w wykonaniu m∏odych
adeptów sztuki ró˝nych
specjalnoÊci – fortepianowej, skrzypcowej, gitarowej oraz wokalnej ze Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara w Weso∏ej. W programie us∏yszymy utwory muzyki filmowej, rozrywkowej
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i klasycznej. Na to wydarzenie zapraszamy
24 marca o godz. 12.00.
W marcu b´dziemy mieli równie˝ okazj´ wys∏uchaç utalentowanych oratorsko uczniów weso∏owskich szkó∏. 25 marca o godz. 10.00 rozpocznà si´ eliminacje dzielnicowe do
42. konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
30 marca w godz. 10.00–11.30 odb´dà si´
Otwarte Warsztaty Perkusyjne. Warsztaty organizowane sà dla dzieci w wieku szkolnym i ich
rodziców. Uczestnicy zaj´ç b´dà mieli okazj´ zapoznaç si´ z podstawowymi zasadami gry na instrumentach perkusyjnych. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na bezp∏atne zaj´cia pod nr. tel.
22 773 55 99.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e do 4 kwietnia
2019 r. mo˝na przesy∏aç zg∏oszenia do IV edycji
Przeglàdu M∏odych Talentów „Artystyczna
Weso∏a”. G∏ównymi celami Przeglàdu sà m.in.:
konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dzieci i m∏odzie˝y z terenu dzielnicy, podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonaƒ artystycznych,
inicjowanie twórczych poszukiwaƒ i wypowiedzi
artystycznych oraz promocja najlepszych m∏odych
artystów. Przeglàd dotyczy wszelkich prezentacji
artystycznych, scenicznych i estradowych, takich
jak: teatr, kabaret, piosenka, taniec. Do udzia∏u
zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ reprezentujàcych
placówki kultury, przedszkola, szko∏y oraz instytucje i organizacje prowadzàce
dzia∏alnoÊç kulturalnà na terenie dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Przeglàd odb´dzie
si´ 11 i 12 kwietnia 2019 r.,
a o szczegó∏ach poinformujemy na stronie internetowej
oraz Facebooku OÊrodka Kultury. Regulamin i karta zg∏oszenia dost´pne sà na stronie internetowej OÊrodka Kultury.
Organizatorzy: OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki. Patronat medialny:
WiadomoÊci Sàsiedzkie, portal staramilosna.pl,
portal miastodzieci.pl, portal czasdzieci.pl. Sponsor: Piekarnie Cukiernie Putka.

W marcu na Pogodnej
Dzieci w wieku 4–7 lat wraz z opiekunami zach´camy do wzi´cia udzia∏u 2 marca o godz.
11.00 w warsztatach plastycznych z cyklu pt.
„Historia Sztuki dla Dzieci”. Na zwiedzanie
jednego z najpi´kniejszych ogrodów w Europie,
dla którego to nawet rzeka zmieni∏a swój bieg,
zaprosi nas ma∏a Linnea – bohaterka ksià˝ki
„Linnea w ogrodzie Moneta” autorstwa Christiny

Bjork i Leny Anderson. Prowadzenie: Urszula Kowal-Gajewska. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od 25 lutego pod nr. tel. 22 427 37 74.
7 marca o godz. 19.00 zapraszamy na wernisa˝
wystawy Marii Surawskiej pt. „Moje inspiracje
– dawni mistrzowie”, podczas którego zostanà
zaprezentowane olejne kopie obrazów polskich
i holenderskich twórców z XV–XIX wieku
namalowane na podstawie orygina∏ów znajdujàcych si´ w Muzeum
Narodowym w Warszawie. Zach´camy równie˝ dzieci w wieku
6–12 lat do wzi´cia
udzia∏u w warsztatach plastycznych towarzyszàcych wystawie, które odb´dà si´ 9 marca o godz.
10.00. Podczas zaj´ç pt. „Poza kadrem” przyjrzymy si´ obrazom z wystawy i zastanowimy si´, co
mo˝e dziaç si´ poza kadrem obrazu. Ka˝dy b´dzie
móg∏ stworzyç swojà prac´, na której doda to, co
artyÊcie nie zmieÊci∏o si´ na obrazie. Prowadzenie
– Ewa Przanowska. Obowiàzujà zapisy pod nr.
tel.: 22 427 37 74 lub pod adresem mailowym
wystawy@domkulturywesola.net.
Kanion Szaryƒski, kto wie czy nie pi´kniejszy
ni˝ ten w Kolorado, las rosnàcy w jeziorze Kaindy, zabytki tonàcego w kwiatach Turkiestanu –
to tylko przedsmak przyjemnoÊci, które czekajà
nas 9 marca o godz. 17.00. Podczas pokazu
slajdów pt. „Kazachstan – drugi Dubaj i dzika
przyroda” Anna K∏ossowska opowie nam
o dziewiàtym co do wielkoÊci kraju Êwiata.
Fundacja „Mlekiem Mamy” oraz OÊrodek
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” tworzà kobietom
i ich rodzinom przestrzeƒ do edukacji, wymiany
doÊwiadczeƒ i budowania wyjàtkowej wspólnoty. Podczas spotkania 15 marca o godz. 11.00
pt. „Plan porodu – to mi si´ przyda” spróbujemy wspólnie rozwiaç wàtpliwoÊci i stworzyç
plan porodu idealnego.
W tym miesiàcu b´dziemy mieli równie˝ okazj´ wys∏uchaç utalentowanych muzycznie m∏odych artystów. 16 marca o godz. 9.30 odb´dà
si´ otwarte przes∏uchania w III dzielnicowym
konkursie wokalnym pt. „Piosenki z ekranu”.
Poprzednie edycje konkursu zgromadzi∏y wielu
uzdolnionych wokalistów, którzy prezentowali
bogaty repertuar oraz wysoki poziom artystyczny. W tym roku uczestnicy zaprezentujà utwory
z filmów, bajek, seriali i musicali w trzech kategoriach: 7–10 lat, 11–13 lat, 14–16 lat. Z pewnoÊcià b´dzie bardzo klimatycznie.
23 marca o godz. 18.00 zapraszamy na program kabaretowy w wykonaniu S∏awomira Hollanda. „Nic nowego pod s∏oƒcem” to spektakl
z∏o˝ony z tekstów Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego, Mariana Hemara, Jerzego Jurandota,
Boles∏awa LeÊmiana i Juliana Tuwima. Wieczór
doskona∏ych utworów literackich okraszonych
zabawnym komentarzem i refleksjà aktora, który
z wdzi´kiem kulturalnego, eleganckiego inteligenta mi´dzywojnia wprowadza nas w atmosfeNr 210 / Marzec 2019
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r´ liryki, satyry i kabaretu. Podczas wydarzenia
zapewniamy bezp∏atnà opiek´ dla dzieci
w wieku 3–10 lat.
Pogodna Grupa Teatralna to pierwsza taka
grupa w Weso∏ej, która zajmuje si´ sztukà improwizacji zwanà Improv. JeÊli chcia∏byÊ poczuç, jak smakuje ta innowacyjna forma teatru,
zach´camy do wzi´cia udzia∏u w Otwartej Próbie Pogodnej Grupy Teatralnej 26 marca
o godz. 20.00.
Podczas bajki dla dzieci pt. „O rybaku i z∏otej
rybce” w wykonaniu Teatru Tup Tup, która odb´dzie si´ 31 marca o godz. 16.00, wspólnie
b´dziemy szukaç szcz´Êcia, umiaru i dowiemy
si´, ˝e nie zawsze trzeba chcieç wi´cej, czasem
warto cieszyç si´ tym, co si´ ma. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy od 25 marca pod nr. tel.
22 427 37 74.

Z walizkà przez Êwiat
– projekt edukacji kulturalnej
Dzisiejszy Êwiat jest Êwiatem ∏atwo dost´pnym. Nie trzeba wiele trudu, ˝eby skontaktowaç
si´ z osobà zza oceanu. Podró˝e sà na wyciàgni´cie r´ki. W zwiàzku z tym rodzà si´ pytania:
Czy jesteÊmy Êwiadomi ró˝nic, jakie sà na Êwiecie? Czy jesteÊmy otwarci na te ró˝nice? Czy jesteÊmy tolerancyjni wobec innych?
Zapraszamy dzieci w wieku 7–12 lat do wzi´cia udzia∏u w projekcie pt. „Z walizkà przez
Êwiat”, który w zwiàzku z 50-leciem nadania
praw miejskich Weso∏ej b´dzie dotyczy∏ tematyki
„ma∏ej ojczyzny, jakà jest nasza dzielnica, poruszy
wàtki podró˝owania oraz wielokulturowoÊci”.

dzinnym rajdzie rowerowym po Weso∏ej oraz
warsztatach plastycznych zakoƒczonych wystawà.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od
11 marca pod nr. tel. 22 427 37 74. Wi´cej
informacji o projekcie na stronie www.dom
kulturywesola.net.
Szczegó∏ów dotyczàcych wydarzeƒ szukajcie
równie˝ na naszej stronie oraz na Facebooku:
W ramach projektu 30 marca o godz. 10.00
odb´dà si´ fabularyzowane zaj´cia dotyczàce odkryç geograficznych. Dowiemy si´: Czy Kolumb
rzeczywiÊcie odkry∏ Ameryk´? Komu nie przys∏u˝y∏a si´ wyprawa Kolumba? Kto odkry∏ lini´
zmiany daty? Porozmawiamy o podró˝owaniu,
przygotowaniu do wyprawy, mapie, innych przyrzàdach potrzebnych podró˝nikom, sposobach
podró˝owania oraz ró˝nicach mi´dzy krajami.
Dzieci b´dà mia∏y równie˝ okazj´ uczestniczyç
w wielokulturowych warsztatach teatralnych, ro-

GoÊciem specjalnym b´dzie Maciej Jasiƒski, a tematem spotkania
Historia ró˝y w rewelacyjnej opowieÊci.
Zapraszam GoÊci z elementami ró˝y w stroju, mile widziane inne pomys∏y.
Po programie artystycznym zdj´cia i towarzyskie rozmowy w kuluarach.
Renata Kozerska
e-mail: renata.kozerska@wp.pl i tel. 609 601 254

zaprasza, ul. Solec 24
Muzeum
powsta∏o
w 1973 roku z kolekcji
Andrzeja Wawrzyniaka,
przekazanej w darze na rzecz paƒstwa polskiego. Liczy∏a ona wówczas ponad 4000
dzie∏ sztuki i obiektów etnograficznych

z Indonezji i by∏a owocem dziewi´cioletniego pobytu ofiarodawcy na placówce dyplomatycznej w tym kraju. Andrzej Wawrzyniak pracowa∏ w s∏u˝bie dyplomatycznej
w Wietnamie, Indonezji, Laosie, Nepalu
i Afganistanie, podró˝owa∏ po niemal

K àcik seniora

20 lat i musia∏a opuÊciç Polsk´ wraz z rodzicami. Krystyna Janda przez prawie 2 godziny bez aktorskiej interpretacji relacjonuje wydarzenia z tamtego okresu. Bohaterka, tak jak wiele tysi´cy ludzi w marcu
1968, musia∏a zapakowaç ca∏e swoje ˝ycie
do drewnianej skrzynki i z pi´cioma dolarami na osob´, pozbawiona to˝samoÊci,
bez dokumentów, wyruszy∏a w nieznane
z biletem w jednà stron´. Spektakl ilustrowany jest fragmentami piosenek polskich
i ˝ydowskich, fragmentami przemówieƒ
Gomó∏ki, wierszami Tuwima i muzycznà
oprawà zespo∏u Janusza Bogackiego. Na

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

17 marca (niedziela) o godz. 17.00 zapraszam na 87 kulturalno-artystyczne
wydarzenie. Wst´p wolny.

Muzeum Azji i Pacyfiku

„Zapiski z wygnania” to
jeden z tych spektakli,
których nigdy nie zapomn´. Powsta∏ on na podstawie wspomnieƒ wroc∏awianki Sabiny Baral, która w 1968 roku mia∏a

OK Weso∏a

87 Weso∏y Salon w Weso∏ej

WA RT O Z O B A C Z Y å :

Lekcja historii

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia

wszystkich krajach Azji, po Australii i du˝ej
cz´Êci Oceanii, jednak to Indonezja sta∏a
si´ jego najwi´kszà inspiracjà.
DziÊ, dzi´ki dzia∏alnoÊci za∏o˝yciela Muzeum i hojnoÊci licznych darczyƒców, zbiory liczà ponad 23 000 eksponatów, pochodzàcych z niemal wszystkich krajów kontynentu azjatyckiego oraz znacznej cz´Êci
Oceanii. (info: muzeumazji.pl)
Wst´p wolny!
Wystawy mo˝na zwiedzaç od wtorku do
niedzieli w godzinach 10.00–18.00.
Maria Surawska

koniec spektaklu widzimy fragmenty Marszu Niepodleg∏oÊci z jego nienawistnym
przes∏aniem.
Krystyna Janda zosta∏a uhonorowana indywidualnà nagrodà aktorskà w 24 Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Wspó∏czesnej oraz nagrodà
g∏ównà na XVII Festiwalu Prapremier
Nie/Podleg∏a 2018 za kreacj´, która przywraca sens i powag´ obywatelskiemu zaanga˝owaniu artysty w sprawy publiczne.
Goràco polecam!!!
Gra˝yna Weber
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Mamy wspania∏ych czytelników w Weso∏ej. W ubieg∏ym – 2018 roku odnotowaliÊmy 93 379 wypo˝yczeƒ naszych
zbiorów! JesteÊmy ju˝ po wszystkich
podliczeniach, oto jak dzia∏ania Biblioteki przedstawiajà si´ w liczbach ☞
„50 KSIÑ˚EK NA 50-LECIE
WESO¸EJ” – KONKURS DLA
MOLI KSIÑ˚KOWYCH
Konkurs rozpoczyna si´ 18.02.2019 r. i trwaç
b´dzie do 28.02.2020 r. Zadaniem uczestników
jest przeczytanie w tym czasie 50 ksià˝ek wypo˝yczonych w weso∏owskich bibliotekach publicznych, wype∏nienie karty konkursowej i zbieranie
pieczàtek. Celem konkursu jest promocja ksià˝ki i czytelnictwa oraz zainteresowanie Czytelników literaturà z ró˝nych dzia∏ów, poznanie nowych autorów.
Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
a. dzieci i m∏odzie˝ (3–16),
b. m∏odzie˝ i doroÊli (16+).
Wi´cej informacji w naszych bibliotekach i na
stronie www.bibliotekawesola.pl.

„WSZYSTKIE KSIÑ˚KI MÓWIÑ”
VI EDYCJA KONKURSU
NA RECENZJ¢ KSIÑ˚KI
Biblioteka Publiczna w Weso∏ej zaprasza do
udzia∏u w konkursie na recenzj´ ksià˝ki. Konkurs
nie ma ograniczeƒ wiekowych i jest skierowany
do wszystkich ch´tnych. Recenzje nale˝y przes∏aç do 18.04.2019 na adres: konkurs.wesola
@bibliotekawesola.pl.
Na zwyci´zców czekajà atrakcyjne nagrody!

ANDRZEJ PILIPIUK
W ZIELONEJ

2002. Z wykszta∏cenia archeolog. Najbardziej
znany jest z cyklu opowiadaƒ o przygodach Jakuba W´drowycza. Inne ksià˝ki autora to m.in.
cykl Kuzynki, cykl Oko Jelenia, cykl Norweski
Dziennik.

SPOTKANIA Z LILIANÑ
BARDIJEWSKÑ W MARCU
W ramach projektu czytelniczego „Obudê
w dziecku pasj´ czytania” Biblioteka w Weso∏ej b´dzie goÊciç Lilian´ Bardijewskà – autork´
s∏uchowisk, sztuk i utworów prozatorskich dla
dzieci, krytyka literackiego i teatralnego, t∏umacza literatury bu∏garskiej i wydawc´ ksià˝ek dla
dzieci i m∏odzie˝y. Polecamy stron´ naszego goÊcia www.lilianabardijewska.com.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem – 12.03.2019, godz.
18.30, Biblioteka w Zielonej (Filia nr 2), ul.
PodleÊna 38.
Andrzej Pilipiuk (ur. 20 marca 1974 w Warszawie) – polski pisarz i publicysta, laureat nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla za rok
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W marcu proponujemy wspólne
zwiedzanie z przewodnikiem trzech
wystaw w Zach´cie. Obejrzymy wystaw´ wybitnej argentyƒskiej artystki
Liliany Porter „Sytuacje”, prace Hiwy K – z pochodzenia irackiego Kurda, który kilkanaÊcie lat temu dosta∏ si´
jako uchodêca polityczny do Europy,
a dziÊ zaliczany jest do czo∏ówki Êwiatowej sztuki – „Wysoce nieprawdopodobne, choç nie niemo˝liwe” oraz ekspozycj´
o teatrze lalkowym „Lalki: teatr, film, polityka”.
Zwiedzanie odb´dzie si´ w sobot´
23.03.2019 o godz. 13.45, Zach´ta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Ma∏achowskiego 3.
Biblioteka pokrywa koszty biletów i przewodnika. Informacje i zapisy w Bibliotece
G∏ównej, tel. 22 773 40 08.

PRESTI˚OWE GATUNKI WESO¸EJ

S P R O S T O WA N I E
Szanowni Paƒstwo, w artykule pt. „Kol´dowanie przedszkolaków z Burmistrzem”,
który zosta∏ opublikowany w lutowym wydaniu WiadomoÊci Sàsiedzkich Weso∏a (numer 209), wystàpi∏ b∏àd. Przedszkolaki odwiedzi∏y pana burmistrza Mariana Mahora,
a nie, tak jak podaliÊmy, Edwarda K∏osa.
Za b∏àd w materiale serdecznie przepraszamy Pana Burmistrza oraz wszystkich
Czytelników WiadomoÊci Sàsiedzkich.

ZWIEDZAMY Z BIBLIOTEKÑ:
ZACH¢TA – NARODOWA
GALERIA SZTUKI

WARSZTATY PLASTYCZNE
W ZIELONEJ
Zapraszamy do udzia∏u w zaj´ciach plastycznych organizowanych w Filii Nr 2, Zielona, ul. PodleÊna 38. Zaj´cia sà nieodp∏atne,
zapisy pod numerem 785 502 029.
■ 7.03.2019, godz. 16.00–17.00 Zwierz´ta
z papierowych talerzyków
■ 21.03.2019, godz. 16.00–17.00 Ptaki – symbol wiosny

W ramach obchodów 50-lecia nadania praw
miejskich Weso∏ej zapraszamy na wyk∏ad Doroty Wroƒskiej o przyrodzie naszej dzielnicy.
Spotkanie b´dzie okazjà do poznania Weso∏ej,
jej walorów przyrodniczych. Uczestnicy wieczoru
dowiedzà si´, jak bardzo fascynujàca jest ich najbli˝sza okolica. Z pewnoÊcià czeka s∏uchaczy spora
dawka wiedzy i niejedna niespodzianka. GoÊç spotkania: Dorota Wroƒska, mgr biologii UW, z zawodu dziennikarka i animatorka warsztatów przyrodniczych, prezes Fundacji Dzia∏aƒ Lokalnych Pobli˝a.
„Presti˝owe gatunki roÊlin i zwierzàt Weso∏ej” – 4.04.2019, godz. 18.30, w Bibliotece
G∏ównej, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Justyna Kwiatkowska
Nr 210 / Marzec 2019
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Okiem zielarza:
dla zdrowia kobiet
– wiosenna pokrzywa

■

8 marca mi´dzynarodowym dniem kobiet – w tym
szczególnym dniu zamiast kolejnych perfum czy
czekoladek podarujmy kobietom to, co najlepsze
– skarby ziemi. Pokrzywa to nasze rodzime ziele
o cudownych w∏aÊciwoÊciach prozdrowotnych. Przez
lata t´pione i nadal niedoceniane, roÊnie wytrwale
w polskich lasach. Zapraszam do rozpocz´cia przygody
z jednym z najbardziej po˝ytecznych zió∏ na Êwiecie.

■

Pokrzywa zwyczajna (Urtica
dioica L.) jest nazywana „europejskim ˝eƒ-szeniem”. Surowcem leczniczym jest zarówno
liÊç (folium), ziele (herba), jak
i korzeƒ (radix). LiÊç pokrzywy
zawiera m.in.: kwasy organiczne, witaminy C, K, B2, flawonoidy (kwercetyna, rutyna),
fitosterole, chlorofil oraz
zwiàzki aminowe (histamina,
acetylocholina, serotonina).
Jest on bogaty w sk∏adniki mineralne tj. wapƒ, magnez, ˝elazo, krzem oraz potas. LiÊç
pokrzywy oczyszcza krew, wykazuje dzia∏anie od˝ywcze,
przeciwzapalne, a nawet przeciwbólowe (potwierdzone badaniami klinicznymi). Zmniejsza objawy
alergii, obni˝a poziom cholesterolu, przeciwdzia∏a mia˝d˝ycy, wp∏ywajàc na profil lipidowy. Zwi´ksza poziom hemoglobiny,
przeciwdzia∏ajàc anemii i niedokrwistoÊci.
Poprawia trawienie i przyswajanie sk∏adników pokarmowych, zmniejsza stany zapalne przewodu pokarmowego oraz hamuje
niewielkie krwawienia. Wykazuje lekkie
dzia∏anie hipoglikemiczne. LiÊcie pokrzywy
stanowià dobrze przyswajalne êród∏o soli
mineralnych i uzupe∏niajà niedobory witaminowe, pozytywnie wp∏ywajàc na pami´ç,

koncentracj´ oraz zwi´kszajàc si∏y witalne
organizmu. Sprawdzà si´ tak˝e w problemach skórnych i dermatologicznych.

Wskazania do stosowania:
■

■
■
■
■

Êrodek ogólnie wzmacniajàcy, w stanach
os∏abienia fizycznego i psychicznego
w przebiegu przezi´bienia i grypy
odtruwa, poprawia parametry krwi
pobudza procesy regeneracji tkanek
Êrodek moczop´dny w lekkich stanach
zapalnych

■

■

■

■
■

w nie˝ytach ˝o∏àdka i jelit, niewielkich
krwawieniach przewodu pokarmowego
w zaburzeniach przemiany materii wywo∏anych awitaminozà
przy wi´kszym zapotrzebowaniu na ˝elazo (kobiety w cià˝y, seniorzy)
w niedokrwistoÊci i anemii
w zespole zimnych d∏oni i stóp
w poczàtkach cukrzycy
w profilaktyce chorób nowotworowych

Postaci leku i dawkowanie: napar. GarÊç
Êwie˝ych liÊci/ 1 ∏y˝eczk´ suszonych liÊci zaparzaç wrzàtkiem do 5 minut pod przykryciem. Piç 1–3 szklanki dziennie. Bezpieczeƒstwo dla kobiet w cià˝y: tak. Czas zbiorów:
od III/IV–VII (najcenniejsza
jest przed okresem kwitnienia
na prze∏omie IV/V).
Wybór zielarza: wielokierunkowe dzia∏anie pokrzywy
sprawia, ˝e jest ona ch´tnie
wykorzystywanym surowcem
w mieszankach wielosk∏adnikowych. Kobietom z okazji ich
Êwi´ta rekomenduj´ mieszank´ z liÊcia pokrzywy, ziela
krwawnika oraz kwiatu nagietka w równych proporcjach. Napar z ww. zió∏ spo˝ywany regularnie dzia∏a przeciwzapalnie, stymulujàco na
uk∏ad
hormonalny
oraz
wzmacniajàco, wspierajàc krà˝enie, prawid∏owe funkcjonowanie tarczycy oraz ochronnie na narzàdy
rodne kobiety.

Problem zdrowotny? Zapytaj zielarza.
Zapraszam na konsultacje.
„Zio∏owy Raj” – konsultacje i szkolenia
ul. Admiralska 12/14, 00-910 Warszawa
Zapisy: tel. 0 505 724 094,
mail: ziolowyraj@gmail.com
dr Karolina Julia Smoderek
zielarz-fitoterapeuta

REKL AMA

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
OGRODZEŃ:
• PANEL • SIATKA
• PALISADA

ORAZ BALUSTRAD
ROMBUD
tel.: 884-864-592, 500-184-813
info.rombud@gmail.com
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ransomware – wirtualny szanta˝
Ransomware to rodzaj z∏oÊliwego
oprogramowania, które mo˝e spowodowaç zaszyfrowanie plików,
dysków lub zablokowaç dost´p do
systemu.
Skutkiem jest brak mo˝liwoÊci
pracy na swoich plikach, system
mo˝e staç si´ bezu˝yteczny, a przest´pca mo˝e za˝àdaç okupu w zamian za przywrócenie dost´pu lub
odszyfrowanie danych.

Jak si´ rozprzestrzenia?
Ransomware zazwyczaj rozsy∏any
jest w plikach za∏àczonych w wiadomoÊciach phishingowych lub w spamie, mo˝e równie˝ ukrywaç si´ pod
linkiem za∏àczonym w wiadomoÊci.
Znajduje si´ równie˝ w dokumentach Office (makra) lub w plikach
wykonywalnych .exe lub .js. Ransomware mo˝na znaleêç na legalnych stronach w zainfekowanych reklamach.

Czy p∏aciç okup?
Nie wiesz, kim jest przest´pca, nie wiesz,
czy dotrzyma s∏owa. Nigdy nie b´dziesz
mia∏ gwarancji, czy odzyskasz dane lub dost´p do nich. Dodatkowo, je˝eli ju˝ trafisz
na „uczciwego” przest´pc´ i po zap∏acie

okupu Twój dost´p zostanie odblokowany,
to mo˝esz równie˝ si´ spodziewaç, ˝e znajdziesz na swoim komputerze ma∏y prezent
– kolejny zainfekowany plik.

mentów i plików. Co jest istotne, kopia zapasowa musi byç dobrze zabezpieczona,
najlepiej wykonaç jà na zewn´trznym noÊniku, co pozwoli na przywrócenie danych
w przypadku ataku ransomware.
Nale˝y równie˝ zapobiegaç. Poni˝ej znajdziesz kilka dobrych praktyk, które pozwolà zapobiec utracie danych w przypadku takiego ataku:
■ Zawsze aktualizuj program antywirusowy i system.
■ Nie otwieraj za∏àczników poczty, których
nie oczekiwa∏eÊ lub które wyglàdajà podejrzanie.
■ Nie instaluj oprogramowania z nieznanych êróde∏.
■ Nie daj si´ nabraç na „okazje” w Internecie.
■ Czytaj, co instalujesz.
■ Twórz kopie zapasowe i trzymaj w bezpiecznym miejscu.
■ Wy∏àcz makra w dokumentach i uruchamiaj tylko wtedy, gdy jesteÊ ich pewien.
Justyna Krasowska

Fundacja CyberEtyka

Jak si´ zabezpieczaç?
Podstawà sà kopie zapasowe. Pami´taj,
˝e sprz´t w ka˝dej chwili mo˝e zawieÊç,
dlatego warto mieç kopi´ wa˝nych doku-

www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

REKL AMA

SERWIS KOTŁÓW GAZOWYCH
• INSTALACJE
• PIERWSZE URUCHOMIENIA
• SERWIS KOTŁÓW GAZOWYCH
• POMIARY, DIAGNOSTYKA
• PROJEKTY TECHNICZNE INSTALACJI
• POMOC W DOBORZE KOTŁA
• SPRZEDAŻ

JESTEŚMY W TWOJEJ OKOLICY!

Bartosz Naszewski - 505 442 850
serwis@atermo.pl
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Okiem coacha

Co sprawia, ˝e pozwalamy
si´ prowokowaç hejterom
i... jak tego nie robiç?
Hejt, mowa nienawiÊci niestety sta∏y si´ poj´ciami, które na sta∏e
zadomowi∏y si´ w naszej codziennoÊci. Choç zjawisko nie jest ca∏kiem
nowe, to odkàd Internet zaczà∏ zapewniaç mo˝liwoÊç komentowania
i anonimowoÊç wypowiedzi, uros∏o w nieznanej dotàd skali. Nie wiem,
czy obecnie mo˝liwe jest prze˝ycie choçby jednego dnia bez s∏uchania
lub czytania o nim lub, co najgorsze, doÊwiadczania go.
Jakie sà pobudki osób, które stosujà mow´ nienawiÊci?
Zazwyczaj sà to ludzie, którzy roz∏adowujà w ten sposób w∏asne frustracje. Czujà du˝o z∏oÊci i l´ku, majà niskà samoocen´, brak
poczucia sprawczoÊci i szacunku do w∏asnej
osoby. Ten, kto ceni siebie samego, nie zni˝a si´ do zachowaƒ uw∏aczajàcych godnoÊci.
A tym z ca∏à pewnoÊcià jest hejtowanie.
Jedna z osób korzystajàcych z portalu spo∏ecznoÊciowego opisa∏a mi swojà histori´:
„ZamieÊci∏am kiedyÊ na profilu na FB
fotk´ mojego psa Êpiàcego smacznie na ∏ó˝ku. Moi znajomi zamieszczali ˝artobliwe
komentarze, ale ktoÊ spoza tego kr´gu, kto
ukrywa∏ swojà to˝samoÊç, napisa∏, ˝e musz´
byç starà pannà, bo jestem obrzydliwym
brudasem, skoro pozwalam psu wchodziç
na ∏ó˝ko, a jego miejsce jest w budzie. Oburzy∏o mnie to, wi´c niepotrzebnie wda∏am
si´ w dyskusj´, próbujàc wyt∏umaczyç temu
komuÊ, ˝e si´ myli. Nie jestem starà pannà,
mam rodzin´, a swoje zwierz´ta tak˝e traktujemy jak jej cz´Êç.
Liczy∏am, ˝e to koniec, ale on do mnie –
˝e nale˝´ do tych debili, którzy uwa˝ajà, ˝e
zwierz´ta sà równe ludziom.
W tym momencie powinnam zablokowaç
tego typa, ale ja g∏upia postanowi∏am ponownie wyjaÊniç mu, ˝e zwierz´ta to nasi
bracia mniejsi i powinni byç traktowani
z mi∏oÊcià.
To by∏ b∏àd – po mojej odpowiedzi zacz´∏y
si´ obelgi wszelkiego typu, z których debilk´
mog∏abym uznaç za super komplement.
OczywiÊcie zablokowa∏am go w koƒcu
i na sta∏e ustawi∏am prywatnoÊç swojego
konta tak, aby uniemo˝liwiç takim osobom oglàdanie i komentowanie moich postów, ale niesmak pozosta∏. D∏ugo zastanawia∏am si´, co mnie sk∏oni∏o, ˝eby
w ogóle próbowaç wyjaÊniaç cokolwiek,
po tym gdy przeczyta∏am ten obraêliwy
komentarz?! I jakim cudem poczu∏am si´
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w obowiàzku coÊ t∏umaczyç? Przecie˝ to
jakiÊ palant i nawet si´ nie znamy. A jednak poczu∏am si´ tak, jakby zatru∏ mnie
swoim jadem”.
Jakie mechanizmy uruchamia hejt?
Hejt ˝ywi si´ emocjami – oburzeniem,
z∏oÊcià, pogardà, frustracjà, bezradnoÊcià,
l´kiem.
Jego celem jest wzbudzenie takich w∏aÊnie uczuç i zazwyczaj odczuwamy je, gdy
s∏yszymy lub czytamy obraêliwe s∏owa, niekoniecznie pod w∏asnym adresem. Mogà
one dotyczyç równie˝ tego, co uwa˝amy za
wartoÊç wymagajàcà ochrony, w tym naszych przekonaƒ. Dlatego te˝ cz´sto reagujemy, gdy˝ wychodzimy z b∏´dnego za∏o˝enia, ˝e wyprowadzimy kogoÊ z niewiedzy, otworzymy mu oczy na coÊ, czego nie
dostrzega.
Hejt potrzebuje konfliktu. Choç oczywiÊcie kilka sfrustrowanych osób jest w stanie
przez jakiÊ czas si´ wzajemnie nakr´caç, ale
dopiero konflikt i ró˝nica zdaƒ nadajà hejtowi prawdziwà dynamik´.
Dlatego warto pami´taç, ˝e dyskusja,
w której u˝ywana jest mowa nienawiÊci, nie
ma najmniejszego sensu, gdy˝ nigdy nie
chodzi tu o wymian´ poglàdów, tylko
o zniewa˝enie przeciwnika.
Jak nie daç si´ „wkr´ciç”?

2. Hejt dotyczàcy wartoÊci, z którymi si´
identyfikujesz, tego w co wierzysz, równie˝ mo˝e nieÊç ze sobà emocjonalnà reakcj´. Jednak unikaj polemiki, bo chyba
nie zdarzy∏o si´ jeszcze i raczej nie zdarzy, aby hejeter powiedzia∏: „przepraszam, masz racj´, zrozumia∏em twój
punkt widzenia”.
3. Zrozum, ˝e hejter to osoba sfrustrowana,
pe∏na goryczy, o niskiej samoocenie, która uwa˝a, ˝e przez akty agresji staje si´
silniejsza. ˚ywi si´ twojà z∏oÊcià lub bezradnoÊcià. Nie dostarczaj jej wi´c „po˝ywienia”, gdy˝ na to w∏aÊnie czeka. Nie
wzmacniaj jej swojà reakcjà.
4. Omijaj fora, wszelkie „dyskusje”, które
pe∏ne sà z∏ych emocji, gdy˝ samo ich czytanie lub s∏uchanie wywo∏uje przyp∏yw
destrukcyjnych emocji, czyli to, o co siewcom nienawiÊci chodzi.
5. JeÊli mimo wszystko po przeczytaniu lub
us∏yszeniu czegoÊ, co ci´ zbulwersuje, zechcesz w∏àczyç si´ do „polemiki”, weê kilka g∏´bszych oddechów i poczuj w∏asne
emocje, akceptujàc je, mimo ˝e sà nieprzyjemne. Oddychaj dalej, pozwalajàc
im spokojnie wybrzmieç. Zauwa˝ysz, ˝e
ch´ç odwetu zniknie.

1. Pami´taj, ˝e hejt to manipulacja. JeÊli godzi w ciebie, jedynym ratunkiem jest zroJoanna Godecka
zumieç, ˝e nikt nie powinien mieç nad tobà w∏adzy, wi´c ty
REKL AMA
sam nie dawaj jej
nikomu. Uleganie
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
manipulacji (któzarządzanie stresem
rà hejt jest w swoJoanna Godecka
poczucie
własnej wartości
jej istocie) czyni
life coach,
ci´ bezbronnym,
odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
dlatego nie podej501 715 646 w godz. 10-20
poprawa relacji
muj tej gry.
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Muzea dla najm∏odszych
Przedszkole jest jednym z tych miejsc, które
majà wp∏yw na zmiany, jakie zachodzà w rozwoju dziecka. Zdajàc sobie spraw´ z powierzonej
im funkcji, si´gajà po ró˝norodne Êrodki, które
tym zmianom s∏u˝à.
Informacje o ciekawych przedsi´wzi´ciach na
bie˝àco sà w ró˝ny sposób dostarczane do placówek i sprzyjajà dzia∏aniom dydaktyczno-wychowawczym nauczycieli.
Jednym z ciekawych odkryç sà programy lekcji
muzealnych, które Przedszkole nr 261 „Pod D´bami” sobie szczególnie upodoba∏o. Jednym z istotnych celów wspomnianych programów jest umo˝liwienie dzieciom aktywnego poznawania Êwiata
w odniesieniu do wàtku historycznego. Dzieci
z naszego przedszkola wzi´∏y udzia∏ w ponad dzie-

si´ciu spotkaniach muzealnych.
Dobrze ju˝ orientujà si´ w zasadach panujàcych w takim miejscu, jakim jest muzeum. Ka˝de
spotkanie by∏o bardzo starannie
przygotowane przez przewodników. Dzieci nie tylko pozna∏y
histori´ Rzeczypospolitej XVII
i XVIII wieku, z królem Stanis∏awem Augustem, mecenasem
i kolekcjonerem sztuki, czy Janem III Sobieskim, który okaza∏
si´ wyjàtkowym mi∏oÊnikiem
ogrodu. Przedszkolaki mia∏y równie˝ okazj´ poznaç magi´ sal i zabytkowych ogrodów z wydrà
Robakiem, czworono˝nym pupilem króla w Wila-

nowie, lub karpiami królewskimi w ¸azienkach Królewskich.
Ukryte sfinksy czy centaury rozbudzi∏y ciekawoÊç dzieci i by∏y
tematem kontynuowanym
w domach oraz w przedszkolu.
Za∏o˝eniem lekcji muzealnych jest Êwiadome uczestnictwo w kulturze. Warsztatowa
forma spotkaƒ na pewno temu
sprzyja, a my szczególnie polecamy takà form´ edukacji. Na
d∏ugo zostanie w pami´ci
dzieci z przedszkola „Pod D´bami” i b´dzie tematem inspirujàcych dyskusji z bliskimi.
Edyta Michalska
Przedszkole nr 261 „Pod D´bami”

W Moraczu „O krainach pokrytych lodem”
Zafascynowanie niesamowitymi lekturami zach´ci∏o uczniów Prywatnej Szko∏y Podstawowej
im. Zofii i J´drzeja Moraczewskich do pog∏´bienia
wiedzy o tematyce polarnej. W tym celu udaliÊmy
si´ do Muzeum Historycznego w Legionowie na
wystaw´ pt. „W krainach lodu i ksià˝ek – rzecz
o Alinie i Czes∏awie Centkiewiczach” poÊwi´conà
tym wspania∏ym podró˝nikom, a równoczeÊnie
autorom interesujàcych ksià˝ek dla dzieci.
MieliÊmy okazj´ poznaç histori´ I Polskiej Wyprawy Polarnej na Wysp´ Niedêwiedzià, na którà
w 1932 roku wyruszy∏ Czes∏aw Centkiewicz. DowiedzieliÊmy si´, jaki by∏ niezb´dny ekwipunek
wyprawy, omówiliÊmy i wyjaÊniliÊmy wszystkie
jego elementy. Z ogromnà ciekawoÊcià przenieÊliÊmy si´ do Êwiata Centkiewiczów, aby poznaç
przygody, których doÊwiadczyli podczas swoich
wypraw. Wiele z nich zosta∏o opisanych w ksià˝kach, które do dnia dzisiejszego znajdujà si´

w czo∏ówce polskich lektur. Trzy najwa˝niejsze tytu∏y, które mieliÊmy zapami´taç, to: „Zaczarowana zagroda”, „Anaruk, ch∏opiec z Grenlandii”
i „Wyspy mgie∏ i wichrów”. W nagrod´ za czynny
udzia∏ w lekcji i zapami´tanie bardzo du˝ej iloÊci
informacji obejrzeliÊmy film animowany pt. „Za-

czarowana zagroda”. Dzi´ki niemu przypomnieliÊmy sobie losy pingwina Elegancika i jego przyjació∏. Ca∏e spotkanie zakoƒczy∏o si´ Êwietnà zabawà – wspólnym budowaniem igloo.
W ramach tygodnia „O krainach pokrytych lodem” zorganizowaliÊmy w naszej szkole projekt
pt. „Niedêwiedê polarny”, w którym uczniowie
w ciekawy sposób mieli opisaç tytu∏owego zwierz´cego bohatera. Innà formà edukacyjnej zabawy
by∏ konkurs dotyczàcy ciekawostek z ˝ycia zwierzàt
zamieszkujàcych wody okolic podbiegunowych.
Nasza przygoda z historià na d∏ugo pozostanie
nam w pami´ci. Dzi´ki niej wzbogaciliÊmy wyobraêni´, poznaliÊmy odwag´ i bohaterstwo ludzi, ich wytrwa∏oÊç w dà˝eniu do celu. Wiemy, ˝e
takie lekcje dadzà naszym uczniom si∏´ i ch´ç do
dalszej pracy oraz motywacj´ do osiàgania wielu
˝yciowych sukcesów.
Magdalena Chaj´cka

Spotkania z rodzicami i bliskimi dzieci w Bu∏haczku
W przedszkolu Bu∏haczek zach´camy rodziców i bliskich
dzieci do udzia∏u w naszych
przedszkolnych projektach: do
czytania swoich ulubionych ksià˝eczek z dzieciƒstwa, opowiadania o swoich zainteresowaniach,
podró˝ach i pasjach, prezentacji
swojego zawodu.
Wed∏ug podstawy programowej „pobyt w przedszkolu jest
czasem wype∏nionym zabawà,
która pod okiem specjalistów
tworzy pole doÊwiadczeƒ rozwojowych budujàcych dojrza∏oÊç szkolnà”. Staramy si´ w∏àczyç rodziców i bliskich dzieci
do naszej wspólnej zabawy.
Dzieci pozna∏y ju˝ zawód lekarza, aktora, weterynarza, pro-
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jektanta, ratownika medycznego, chemika, lutnika, pracownika banku. Pozna∏y je
podczas prezentacji, warsztatów, doÊwiadczeƒ i wycieczek, np. do teatru, do warsztatu lutnika, na lotnisko Pogotowia Ratunkowego, a tak˝e
wspólnych zabaw z zaproszonymi goÊçmi, np. w „Klinik´
pluszaków” czy inscenizacj´
„Rzepki” Juliana Tuwima. Rodzice – muzycy ch´tnie
uczestniczà w wyst´pach
dzieci i prezentujà swoje instrumenty podczas zaj´ç prowadzonych z dzieçmi. Wys∏uchaliÊmy w ich wykonaniu
wspania∏ego koncertu kol´d
na skrzypce, flet i wioloncze-

l´. Odwiedzi∏ nas chór Allegrezza del Canto (radoÊç Êpiewania), w którym solistkà jest babcia
czterech dziewczynek z naszego przedszkola.
Czytanie naszym dzieciom bajeczek w j´zyku
angielskim to pasja mamy, która ma dwoje dzieci w naszym przedszkolu. Jeden z rodziców pasjonujàcy si´ grami stolikowymi przeprowadzi∏
zaj´cia zach´cajàce do takiej formy sp´dzania
wolnego czasu. SpotkaliÊmy si´ z ulubieƒcami
rodziny – pieskiem Amarillo i jamniczkiem Platanem. Dzieci z bezpoÊredniej relacji dowiedzia∏y
si´, jak nale˝y opiekowaç si´ zwierz´tami. Spotkania z rodzicami prowadzone sà na zasadach
zaj´ç otwartych, na których lepiej si´ poznajemy, wymieniamy si´ wiedzà i doÊwiadczeniem.
Zapraszamy rodziców i bliskich dzieci do dalszej wspó∏pracy i udzia∏u w naszych zaj´ciach,
zabawach i wycieczkach.
Dyrektor i wychowawczyni grupy „Sówki”
Nr 210 / Marzec 2019
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Galeria Sosnowa

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13

ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła

tel. kom. 602 67 89 51
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL

ZATRUDNI¢
NAUCZYCIELA
DO PRZEDSZKOLA
WYNAGRODZENIE NETTO 2500 Z¸

tel. (22) 773 21 12; 518 662 799

w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Luty w SP 172
Zimowe ferie cz´Êç m∏odszych uczniów sp´dzi∏a w szkole, uczestniczàc w akcji „Zima
w MieÊcie 2019”. By∏ czas na zabaw´, aktywnoÊç fizycznà w ramach warsztatów tanecznych,
na basenie i na lodowisku oraz na ciekawe wycieczki. Dzieci w ramach koncertu „Dzieci´ce
Ogrody Muzyczne – Indie” pozna∏y muzyk´
i opowieÊci pochodzàce z tej cz´Êci Êwiata, zwiedzi∏y Muzeum ¸owiectwa i Jeêdziectwa, uczestniczy∏y w „s∏odkich” warsztatach w cukierni Cukier Lukier, zwiedzi∏y Centrum Nauki Kopernik
oraz stadion klubu Legia Warszawa, ch´tnie
uczestniczy∏y w „Czeskich porankach” – zaj´ciach w Bibliotece Publicznej w Zielonej, obejrza∏y filmy animowane w Klubie „KoÊciuszkowiec”
oraz specjalny pokaz w Kinie Sferycznym. Na zakoƒczenie akcji w szkole odby∏y si´ warsztaty kulinarne promujàce w∏àczenie do swojego jad∏ospisu warzyw i owoców.
14 lutego w naszej szkole odby∏o si´ spotkanie informacyjne dotyczàce rekrutacji do oddzia∏ów przedszkolnych i klas 1 w nowym roku

szkolnym. Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a
oraz wicedyrektor Martyna Lis zaprezentowa∏y licznie przyby∏ym rodzicom i dzieciom ofert´ edukacyjno-wychowawczà
oraz wyjaÊni∏y szczegó∏y organizacji pracy
naszej szko∏y. Po zakoƒczeniu cz´Êci informacyjnej liczni goÊcie obejrzeli sale, korytarze i sal´ rekreacyjnà w cz´Êci budynku
przeznaczonej dla uczniów najm∏odszych.
Dzieci ch´tnie wzi´∏y udzia∏ w przygotowanych zaj´ciach, a rodzice mogli porozmawiaç z nauczycielami i uzyskaç interesujàce ich informacje.
GoÊcimy w naszej szkole sympatyczne wolontariuszki studenckiej organizacji AIESEC: Rin´
z Nigerii i Mari´ z Hiszpanii. W ramach projektu
„Global Education” odbywajà si´ warsztaty edukacyjne z zakresu ró˝norodnych tematów zwiàzanych z przyrodà, tradycjami, codziennymi
czynnoÊciami, zwracajàce uwag´ na wielokulturowoÊç. Zaj´cia prowadzone w j´zyku angielskim sà atrakcyjnym rozszerzeniem cyklu edukacyjnego wspierajàcym g∏ówny cel j´zykowej
edukacji. Wolontariuszki szybko nawiàza∏y dobre
relacje z uczniami i wszystkimi pracownikami na-

WieÊci z SP 173
Podczas Dnia Otwartego goÊciliÊmy w naszej
szkole przysz∏ych pierwszoklasistów i kandydatów do klas 0. Wraz z rodzicami przyby∏a radosna gromada dzieci, która w szkole czu∏a si´ znakomicie. Natychmiast zaj´ty by∏ plac zabaw, sala
klocków, sala uk∏adanek, zabaw interaktywnych
i sensorycznych. Dla rodziców przygotowana zosta∏a prezentacja na temat szko∏y. By∏a mo˝liwoÊç bezpoÊrednich rozmów z dyrekcjà szko∏y
i nauczycielami. Zabawy z dzieçmi animowali
równie˝ wolontariusze z naszej szko∏y.
Bierzemy udzia∏ w wielu programach edukacyjnych. Jednym z nich jest program „Bezpieczna
woda”, który obj´ty jest patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki. „Bezpieczna

Woda” to program realizowany przez fundacj´
„Ka˝dy ma swój Sztorm” od 2016 r. we wspó∏pracy z Sztorm Grupà – organizatorem turystyki
i szkoleƒ ˝eglarskich. Tematykà programu jest
szeroko rozumiane bezpieczeƒstwo podczas ak-

szej szko∏y. Dzi´kujemy Rodzinie, która udzieli∏a
goÊciny naszym goÊciom.
W ostatnim tygodniu karnawa∏u uczniowie klas
0–3 bawili si´ na balu przebieraƒców. Uczestnicy balu zachwycili oryginalnymi kostiumami. Na
korytarzu, pi´knie udekorowanym przez rodziców, zabaw´ poprowadzi∏ wodzirej. By∏y taƒce,
konkursy, nagrody i drobny upominek niespodzianka dla ka˝dego. W ozdobionych balonikami
salach lekcyjnych na ka˝dego czeka∏ s∏odki pocz´stunek i owoce. Karnawa∏owà dyskotek´ mieli
tak˝e uczniowie klas 4–8 oraz III gimnazjum.
Szko∏a Podstawowa nr 172
tywnego wypoczynku nad wodà wÊród dzieci,
m∏odzie˝y i ich rodziców. Bardzo ciekawà inicjatywà, w której bierzemy udzia∏, jest akcja wymiany pocztówkowej pomi´dzy klasami 1–3
w ca∏ej Polsce. Akcja nosi tytu∏ „Wielka mapa
Polski”. Poznajemy ciekawe zakàtki kraju, uczymy si´ poprawnie adresowaç i pisaç listy oraz
pocztówki, nawiàzujemy kontakty z innymi szko∏ami i uczniami. Organizatorem akcji sà Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
To ju˝ tradycja, ˝e bal karnawa∏owy w naszej
szkole jest wspania∏y. Dzieci jak zawsze przebrane w pomys∏owe stroje, znakomity wodzirej,
starsze kole˝anki uczàce m∏odsze dzieci ciekawych figur tanecznych i smako∏yki od Rady Rodziców – to gwarancja dobrej zabawy. Tak by∏o
i tym razem.
B. Gierczycka

Szkolne opowieÊci z SP 174
z oddzia∏ami integracyjnymi
Powszechnie wiadomo, ˝e szko∏a to miejsce
do nauki, ale równie˝ przestrzeƒ do ró˝norodnych dzia∏aƒ i aktywnoÊci. Nasi uczniowie bardzo lubià comiesi´czne koncerty muzyczne z ró˝norodnymi gatunkami muzycznymi. Ostatnio
odwiedzili nas wirtuozi gry na cymba∏ach z Bia∏orusi. Niedawno braliÊmy udzia∏ w wymianie
pocztówkowej z innymi szko∏ami, dzi´ki czemu
powsta∏a wielka mapa Polski. Obecnie uczniowie klasy trzeciej doskonalà swoje umiej´tnoÊci,
wymieniajàc listy z zaprzyjaênionà szko∏à z Sulechowa. Tu˝ przed feriami dzieci z klasy Ia przygotowa∏y dla wszystkich uczniów klas m∏odszych
program artystyczny „Jak bezpiecznie sp´dziç ferie”. Dzieƒ Babci i Dziadka jak zwykle w mi∏ej atmosferze obchodzony by∏ w oddziale przed-
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szkolnym. Zerówkowicze przygotowali wiersze,
piosenki, taniec i wspania∏e laurki. Zaraz po feriach wszyscy uczniowie bawili si´ doskonale na
balu karnawa∏owym i dyskotece zorganizowanych przez Rad´ Rodziców. Nie mo˝na oczywiÊcie zapomnieç o inicjatywie Samorzàdu
Uczniowskiego, który jak co roku zorganizowa∏
poczt´ walentynkowà. Dzieci biorà udzia∏ w konkursach, w warsztatach i spotkaniach. Bardzo ciekawymi zaj´ciami pozaszkolnymi by∏o wyjÊcie
uczniów klas drugich na warsztaty SPACEofROBOTS, których celem by∏o rozbudzanie zainteresowaƒ zwiàzanych z programowaniem i robotykà. Dzieci ch´tnie pracujà i bawià si´ na zaj´ciach szkolnych z robotem PHOTON. Ostatnio
naszym goÊciem by∏a pani z Instytutu Biochemii

i Biofizyki PAN, uczestniczka badaƒ na stacji polarnej Arctowskiego. Swoimi opowieÊciami rozbudza∏a zainteresowania i zach´ca∏a do odkrywania Êwiata. Bo otaczajàcy Êwiat jest ciekawy
i niezwyk∏y – pragniemy, aby nasi uczniowie te˝
go takim widzieli. Pomagamy im go odkrywaç.
Marzena Delak
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GABINET GINEKOLOGICZNY Dr IGOR WIŚNIEWSKI
- konsultacje ginekologiczne, prowadzenie ciąży, badania USG 3D/4D

GABINET LARYNGOLOGICZNY Dr MARIUSZ JANISZEWSKI
- leczenie dzieci i dorosłych

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

Warszawa-Wesoła, ul. Jeździecka 21F/17, II p., Galeria Sosnowa
Zapisy telefoniczne – 22 403 07 65, 530 512 245

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

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

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

www.geostar.waw.pl

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

tel. 694-747-213
PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

603-373-968

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

662 822 340

zapisy tel.

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

Periodontolog

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

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

☛ TERAPIA MANUALNA

dr n. med. Maciej Nowak

•
•
•
•
•
•

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

☛ MASA˚ LECZNICZY

Stomatolog Ogólny

tel.

Leczenie dorosłych i dzieci

G

CI¢˚KIE PRZYPADKI

wielospecjalistyczny

&

G

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA
●

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

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.

To jest miejsce na

TWOJÑ REKLAM¢!
Informacje o zasadach reklamowania
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a” mo˝na uzyskaç
u naszego przedstawiciela handlowego:

Bo˝ena Dole˝a∏

tel. 607-306-979
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zima w MieÊcie 2019 w SP 353
Za nami kolejna edycja programu „Zima w MieÊcie”. Sp´dzaliÊmy wspólnie czas w szkole oraz
podczas wielu wycieczek tematycznych. SpotykaliÊmy si´ mi´dzy innymi z kulturà i muzykà Indii,
podczas spektakli Dzieci´cych Ogrodów Muzycznych. Niezwyk∏y, kolorowy klimat tego dalekiego
kraju przybli˝y∏y nam olÊniewajàce kolorami,
pachnàce przyprawami, dêwi´czàce sitarem i tablà
baÊnie, muzyka i taniec. Niezmiennie wielkim zainteresowaniem dzieci cieszy∏y si´ zarówno zaj´cia
sportowe w szkole, jak i sportowe wyjÊcia i wycieczki. Jak zawsze korzystaliÊmy z ruchu i zabaw
na basenie oraz na lodowisku w Weso∏ej. Zwiedzajàc stadion warszawskiej Legii, zobaczyliÊmy
miejsca na co dzieƒ niedost´pne dla zwyk∏ego
kibica. Podczas zaj´ç warsztatowych w Muzeum
Sportu w siedzibie PKOL przy pomocy w∏asnor´cznie wykonanych transparentów i ró˝nych gad˝etów kibica wczuwaliÊmy si´ w atmosfer´ stadionu
i tworzyliÊmy w∏asny klub kibica. Wielu prze˝yç

dostarczy∏y nam równie˝ odwiedziny w warszawskiej papugarni, gdzie mogliÊmy z bliska obejrzeç,
a nawet nakarmiç te wyjàtkowe ptaki.
Sà takie miejsca w Warszawie, które tradycyjnie odwiedzamy podczas kolejnych edycji „Lata
w MieÊcie” i „Zimy w MieÊcie”. Sà nimi m.in. rezydencja królewska w ¸azienkach Królewskich
oraz Muzeum Polin. Podczas warsztatów w Mu-

zeum Polin, razem z Królem Maciusiem Pierwszym, szukaliÊmy odpowiedzi na pytanie Jak
urzàdziç paƒstwo, ˝eby ludzie byli w nim szcz´Êliwi? W ¸azienkach Królewskich natomiast spotkaliÊmy si´ z Królem Stanis∏awem.
W czasie letniej edycji programu zaprzyjaêniliÊmy si´ z Fundacjà Pociechom. Podczas ferii odwiedziliÊmy fundacj´, by wziàç udzia∏ w warsztatach artystyczno-ekologicznych. Tym razem tematem przewodnim by∏o ˝ycie pszczó∏.
Program „Zima w MieÊcie” to równie˝ atrakcje
i warsztaty realizowane w naszej szkole. MieliÊmy
okazj´ spróbowaç swoich si∏ w chiƒskiej kaligrafii
oraz w sztuce kulinarnej. Z kolei podczas seansów
w kinie sferycznym poznawaliÊmy tajemnice grawitacji oraz podwodny Êwiat rafy koralowej.
Kolejne edycje programu „Zima w MieÊcie” sà
okazjà do ciekawego sp´dzenia czasu podczas
ferii. Ju˝ teraz rozpoczynamy planowanie atrakcji,
które zaproponujemy podczas „Lata w MieÊcie”.
Marta Drabarek
koordynator FPE SP 353

Wspomnienia z balu w Przedszkolu nr 260
W karnawale same bale!!!
Tradycyjnie, jak co roku,
21 lutego 2019 r. w Przedszkolu nr 260 zorganizowana zosta∏a zabawa karnawa∏owa. Wiadomo nie od dziÊ,
˝e dzieci lubià si´ bawiç
i fantazjowaç. Uwielbiajà
równie˝ wcielaç si´ w role
i choç przez chwil´ byç kimÊ
innym. Jest to równie˝ doskona∏a okazja, aby pomóc
milusiƒskim pokonaç nieÊmia∏oÊç i wydobyç z nich

wszystkie pok∏ady pozytywnych emocji. Przedszkolaki
od kilku tygodni przygotowywa∏y si´ do tego ekscytujàcego wydarzenia. Dzi´ki
olbrzymiemu zaanga˝owaniu rodziców przyby∏a do
nas plejada bajkowych
gwiazd: ksi´˝niczki, rycerze,
wró˝ki, myszki, motylki,
pszczó∏ki, piraci, stra˝acy,
policjanci, tajni agenci. Dobry nastrój udzieli∏ si´ równie˝ ca∏emu personelowi

przedszkola – wszystkie panie zadba∏y o odpowiednie kreacje, wtapiajàc si´ barwnie w ten
bajkowy Êwiat. O opraw´ muzycznà zadba∏ Pan
Andrzej, a wodzirejkà zosta∏a Pani Fabiola – mama jednego z przedszkolaków. Wszyscy Êwietnie
bawili si´ przy skocznych rytmach, bioràc udzia∏
w licznych konkursach. Wybrano równie˝ królowà i króla balu. W taƒcu najlepsze okaza∏y si´
szkraby z najm∏odszej grupy „Tygryski”. Wspomnienia uwiecznione zosta∏y na wspólnych fotografiach. Ju˝ teraz niecierpliwie czekamy na kolejny bal karnawa∏owy...

Zachwyceni teatrem po raz kolejny

– po prostu dobrzy pedagodzy, potrafiàcy nawiàzaç odpowiedni kontakt z m∏odzie˝à.
Teraz s∏ów kilka na temat naszych uczniów. Dla
maturzystów by∏ to szósty wyjazd na Warsztaty
Teatralne, dla siódmoklasistów pierwszy. PrzyjemnoÊcià by∏o dla mnie, jako inicjatorki i organizatorki majàcego ju˝ swojà tradycj´
przedsi´wzi´cia, patrzeç, jak ci m∏odzi ludzie
znajdujà sens w tym, co robià, jak sà skupieni, uwa˝ni, emocjonalnie zaanga˝owani
w ró˝nego rodzaju dzia∏ania. Jak potrafià
czerpaç przyjemnoÊç z tego, co robià, a z drugiej strony nie uciekajà od wysi∏ku, uÊwiadamiajà sobie, ˝e jest nieod∏àcznà cz´Êcià naszego ˝ycia i czasami cz∏owiek po prostu musi si´ natrudziç, ˝eby coÊ osiàgnàç.
MyÊl´, ˝e wyjazdy na Warsztaty Teatralne,
w których biorà udzia∏ wszyscy uczniowie
szko∏y, pokazujà, jak dobrze czujemy si´ ze
sobà. Prawda jest taka, ˝e tworzymy Bu∏hakowà
Spo∏ecznoÊç, w której panuje wyjàtkowa atmosfera. Mi∏o, gdy inni to zauwa˝ajà, podziwiajà,
a nawet troch´ nam zazdroszczà.

Bu∏hak w Teatrze Miniatura w Gdaƒsku
Na tydzieƒ przed feriami, zgodnie z oÊmioletnià ju˝ tradycjà, uczniowie i nauczyciele Szkó∏
Bu∏haka wyjechali na Warsztaty Teatralne. Tym
razem odwiedzonym przez nas miejscem by∏
Teatr Miniatura w Gdaƒsku. ZnaleêliÊmy si´
w tym mieÊcie tu˝ po pogrzebie prezydenta
Adamowicza, co niewàtpliwie w jakimÊ stopniu
wp∏yn´∏o na atmosfer´ wyjazdu i emocje jego
uczestników, tym bardziej ˝e przestrzeƒ miejska
co chwil´ przypomina∏a nam, co si´ sta∏o...
Ale skupmy si´ na zaj´ciach. Opinia
uczniów i nauczycieli jest w tej kwestii bardzo zgodna. By∏y to chyba najlepsze warsztaty, w których do tej pory uczestniczyliÊmy. Co
o tym zadecydowa∏o? Z ca∏à pewnoÊcià profesjonalizm prowadzàcych. BraliÊmy udzia∏ w trzech
rodzajach zaj´ç: warsztatach plastycznych, aktorskich i animacji. Ka˝de spotkanie z prowadzàcymi pokazywa∏o, ˝e sà fachowcami w swojej
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dziedzinie, ˝e mamy wyjàtkowà okazj´, by korzystaç z ich umiej´tnoÊci i wiedzy. Poza tym byli to ludzie wyraziÊci, o nieprzeci´tnej osobowoÊci, majàcy dystans do siebie i spraw wszelakich, które czasami powodujà, ˝e nie umiemy si´
skupiç na tym, co naprawd´ istotne, a w koƒcu

Eliza Mamczarz

Agata G∏asek-Mo˝d˝onek
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Transport i Przeprowadzki
●

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 na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej do 20 dnia
poprzedniego miesiàca pod numerem tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail:
drobne@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

●

◗Nauczycielka j´zyka angielskiego udzieli lekcji angielskiego z zakresu: przedszkola, szko∏y podstawowej, gimnazjum, poczàtkujàcym doros∏ym. Stara
Mi∏osna. Indywidualnie – 60 z∏, w grupie (2–5 osób) – 30 z∏. Tel 733 250 300.
◗MATEMATYKA. Szko∏a Êrednia. Egzamin maturalny, gimnazjalny, ósmoklasisty. Stara Mi∏osna 514 37 14 95.
◗Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej, Weso∏a dla uczniów podstawówek i liceum. 18 lat doÊwiadczenia
tel. 694 210 279.
◗Sprzedam ∏ó˝ko rehabilitacyjne Burmeier – elektryczne, na pilota, ma∏o
u˝ywane z materacem przeciw-odle˝ynowym i wysi´gnikiem; 4-funkcyjne – podnoszony tu∏ów, nogi, barierki, góra, dó∏. Tel. 600 325 338.

PRACE ZIEMNE
790 55 47 46

PODCINANIE,
WYCINANIE DRZEW

ZAMKI

naprawa, wymiana

DORABIANIE KLUCZY

◗REMONTY I PRACE WYKO¡CZENIOWE mieszkaƒ, domów, biur. Malowanie, glazura, panele, hydraulika itp.
Tel. 691-761-220.

CZYSZCZENIE I NAPRAWA RYNIEN

508 348 728

tel. 606-808-358

KOMPLEKSOWE i RZETELNE
USŁUGI DLA POSESJI PRYWATNYCH

tel. 514 731 889

PRACE WYSOKOÂCIOWE

US¸UGI OGRODOWE

MONTA˚ ANTYPTAKÓW

◗FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Kontakt 606
898 895.
◗Szukam do wynaj´cia umeblowanego
2-pokojowego mieszkania z kawa∏kiem
trawki. Cisza, spokój, dobry dojazd kolejkà do Warszawy, tel. 510 804 244.

199

MYCIE DACHÓW
790 55 47 46

■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

PRACE PORZÑDKOWE
Tel. 513-148-238

196

M O N TA ˚ :
■

HYDRAULIK

anteny TV i SAT
domofony

– TANIO I SOLIDNIE –

www.kamery-anteny.pl

506 173 607

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

GITARA – NAUKA GRY

SZAFY, ZABUDOWY, KUCHNIE

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

MEBLE NA ZAMÓWIENIE

˚YWOP¸OTÓW

leszeklun@gmail.com
tel. 791 717 347

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

WYCINANIE DRZEW

Z¸OTA RÑCZKA

Manicure ★ Pedicure ★ Zdobienia 3D
Profesjonalnie i niedrogo

PODCINANIE GAŁ¢ZI

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

885-993-764

Tel. 513-148-238
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US¸UGI
DEKARSKIE
HYDRAULIKA
tel. 504 742 419

tel.

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

www.dogadajciesie.pl
298
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503 150 991

160

CI¢CIE DRZEW

343

MALOWANIE W WEEKENDY
Malowanie r´czne lub agregatem do 200 m2
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 16)

22
1

Studio Paznokci Warszawa Weso∏a

93

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

PRACE PORZĄDKOWE,
WYKOŃCZENIOWE (MALOWANIE),
PIELĘGNACJA ZIELENI

◗Pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerki
meblowej i samochodowej. Dojazd
i wycena gratis. Tel. 500 753 803.
◗Malowanie, szpachlowanie, drobne
us∏ugi remontowe. Solidny, niepijàcy.
Prosz´ o sms na numer: 696 59 77 94
– oddzwoni´.

87

Weso∏a centrum, ul. W. Raczkiewicza 11

33
8

◗Zatrudni´ kamieniarzy i monta˝ystów
w firmie kamieniarskiej przy Trakcie
Brzeskim – kontakt: 601-25-15-88.

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

608 727 563

Redakcja

◗Wynajm´ lokal biurowy 50 m2 w Galerii Sosnowej przy ul. Jeêdzieckiej 21f
Stara Mi∏osna- kontakt: 601-25-15-88.

OGRODY A-Z

Krajowe i Mi´dzynarodowe
Konkurencyjne ceny
Magazynowanie mienia
342

31
8

●
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OG¸OSZENIA DROBNE

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

Tel. 695-622-848

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

Tel. 602-174-916
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. W. Raczkiewicza 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
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Marzec miesiàcem matematyki w Bu∏haku
Rok 2019 zosta∏ og∏oszony Jubileuszowym
Rokiem Matematyki w uznaniu zas∏ug polskich
matematyków dla Êwiatowej nauki, a spo∏ecznoÊç podstawówki Bu∏haka wype∏ni marzec
dzia∏aniami na polu matematyki i jej popularyzacji. W ubieg∏ym roku zorganizowaliÊmy spotkania matematyczne dla uczniów, obchodziliÊmy
urodziny Ludolfiny (Dzieƒ Liczby Pi) oraz zorganizowaliÊmy kilka konkursów. W tym roku znów
b´dziemy spotykaç si´, opowiadajàc sobie ciekawostki, rozwiàzujàc i wymyÊlajàc zagadki matematyczne oraz poznajàc ˝yciorysy wa˝nych osobistoÊci ze Êwiata matematyki. W urodziny Ludolfiny, czyli 14 marca (3.14), opowiemy sobie
o tej liczbie, b´dziemy zjadaç okràg∏e ciastka,
a mo˝e nawet uda nam si´ upiec Ludolfinie tort,
oczywiÊcie w kszta∏cie ko∏a!
Przez ca∏y miesiàc b´dziemy braç udzia∏
w konkursach matematycznych, zarówno mi´dzynarodowych, tj. Kangur Matematyczny, jak
i tych szkolnych, organizowanych przez nauczy-

Uczniowie klas starszych b´dà mogli zaprojektowaç i wykonaç w∏asne koszulki matematyczne,
a przyjÊcie do szko∏y we w∏asnor´cznie wykonanej koszulce matematycznej b´dzie nagrodzone
niespodziankà. Sprawdzimy tak˝e, czy matematyka jest po∏àczona z literaturà i j´zykiem polskim – czytajàc i samodzielnie piszàc wiersze
i rymowanki o matematyce.
Wszyscy razem poszukamy matematyki w naszym codziennym ˝yciu, w sztuce, naturze, architekturze. Zastanowimy si´, w jakich zawodach potrzebna jest nam matematyka i jak bardzo jej znajomoÊç wp∏ywa na sposób wykonywania zawodu.
cieli matematyki. Chcemy, aby ten miesiàc by∏
szczególnie kreatywny, i takie b´dà w∏aÊnie nasze konkursy i zaj´cia. Pobawimy si´ kostkami
do gry i wymyÊlimy ró˝ne gry wspólnie z naszym
szkolnym pasjonatem planszówek i gier! Razem
poznamy ró˝ne ciekawe matematyczne aplikacje
i gry na tablety i komputery, aby póêniej korzystaç z nich równie˝ w domu!

Planujemy mieç razem du˝o radoÊci z poznawania matematyki!
Wy te˝ nie zapomnijcie o Królowej Nauk
w marcu równie˝ w tym roku!
Karolina Iwaniukowicz
nauczyciel matematyki

Tydzieƒ J´zyka Ojczystego w SP nr 385
„Ja ♥ j´zyk polski” to has∏o obchodzonego
w SP 385 Tygodnia J´zyka Ojczystego. Projekt
ten zak∏ada∏ popularyzacj´ wiedzy na temat j´zyka
polskiego oraz rozwijanie kompetencji j´zykowych
i komunikacyjnych. Stworzenie uczniom przestrzeni do zabawy i kreatywnego wspó∏zawodnictwa by∏o okazjà do rozwijania sprawnoÊci j´zykowej zarówno w mowie, jak i piÊmie. W projekcie
uczestniczy∏a ca∏a spo∏ecznoÊç uczniowska SP 385,
a jego koordynatorkami by∏y p. Ewa Komuda,
p. Ewa Ziarek i p. Anna Rutkowska-Krysztofik.
Budowanie ÊwiadomoÊci j´zyka rozpoczyna
si´ ju˝ od najwczeÊniejszych lat ˝ycia dziecka.
Wiele propozycji skierowaliÊmy do najm∏odszych uczniów. Dzieci z zerówek wzi´∏y udzia∏
w konkursie plastyczno-logopedycznym „Wierszyki ∏amiàce j´zyki”. Uczniowie klas I–III uk∏adali „Wierszyki ortograficzne”, które w sposób
∏atwy i przyjemny ilustrowa∏y zasady ortografii.
W tej grupie wy∏oniliÊmy tak˝e „Mistrzów Ortografii i Kaligrafii”.

Fot. Ania Rutowska

Z wielkà pasjà dzieci i rodzice zaanga˝owali si´
w konkurs „Eko – literka”. Wp∏yn´∏o ponad
50 prac, a jury mia∏o twardy orzech do zgryzienia,
która praca jest najpi´kniejsza i najbardziej eko.
Inspirujàcym konkursem dla uczniów klas IV–VI
by∏o napisanie opowiadania, mitu, legendy lub
baÊni, zawierajàcych jak najwi´cej wyrazów
z konkretnymi g∏oskami przydzielonymi poszcze-

gólnym klasom. To nie∏atwe
literacko zadanie zaowocowa∏o ciekawymi i oryginalnymi pracami. W tym wyjàtkowym tygodniu nie sposób by∏o nie zauwa˝yç wielkoformatowych plakatów, na których uczniowie klas VII–VIII i III gim.
pokazali, ˝e „Mój j´zyk Êwiadczy o mnie – stop
wulgaryzmom”. Uczniowie mogli poznaç histori´
j´zyka polskiego oraz mieli sposobnoÊç do dyskusji o przysz∏oÊci wspó∏czesnej polszczyzny.
Ukoronowaniem projektu by∏ Konkurs Wiedzy
o J´zyku Ojczystym. Poszczególne klasy zmierzy∏y si´ z nie∏atwym zagadnieniem poprawnoÊci
j´zykowej. Okaza∏o si´, ˝e nasi uczniowie wiedzà, jak poprawnie i efektywnie porozumiewaç
si´, ˝e nie wypada pope∏niaç b∏´dów, a j´zyk to
nasza wizytówka.
Projekt zakoƒczy∏ uroczysty apel, na którym
pi´knie wybrzmia∏y s∏owa uczniów z kl. Ia, ˝e
ró˝ne sà na Êwiecie j´zyki, lecz ten najbardziej oczywisty, znany wszystkim od dziecka,
to nasz j´zyk ojczysty.
Anna Krysztofik
nauczyciel j. polskiego
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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
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