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WARTO U NAS BYWAå ...
baseny z atrakcjami
70 metrowa zje˝dzalnia
sauny: fiƒska, turecka, infrared
solarium, masa˝e
fitness, si∏ownia
sklep sportowy
kort tenisowy
restauracja - pizzeria „Napoli”
Od 2.07 do 31.08 w ramach akcji Lato w MieÊcie 2012 zapraszamy Dzieci
i Młodzie˝ szkolnà na BEZP¸ATNY wst´p na basen o godzinie 11.00

WA K A C J E T U ˚ , T

U˚!
Zapraszamy na
skuteczne, mie
si´czne kursy
O d p nauki i doskonalenia pływania
oc
zywa

j i p∏ywaj bezpiecznie!

www.wesolandia.pl
Warszawa - Wesoła, ul. Wspólna 4, tel./fax 22 773 91 91
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„W zwiàzku z toczàcymi si´ konsultacjami
w sprawie zmian w organizacji systemu ˝ywienia dzieci w placówkach
oÊwiatowych Rada Dzielnicy stoi na stanowisku,
˝e zapewnienie zdrowego ˝ywienia dla dzieci na
terenie szkó∏ jest ich wa˝nym i niezb´dnym zadaniem. Znajàc jednak trudnà, wynikajàcà z kryzysu
sytuacj´ finansów oÊwiaty oraz uznajàc, ˝e priorytetem w funkcjonowaniu szkó∏ jest ich dzia∏alnoÊç dydaktyczna, Rada Dzielnicy popiera
wszelkie zmiany organizacji systemu ˝ywienia,
idàce w kierunku zapewnienia sta∏ych i realnych
oszcz´dnoÊci w kosztach utrzymania placówek
oÊwiatowych. Ze wzgl´du na spo∏eczne skutki ich
wprowadzenia, Rada Dzielnicy uwa˝a, ˝e powinny
byç one wprowadzane z zastrze˝eniem:
- zachowania jakoÊci serwowanych posi∏ków
na co najmniej dotychczasowym poziomie,
- zagwarantowania, ˝e wzrost cen posi∏ków nie
przekroczy kwoty 2,00–2,50 z∏/posi∏ek,
- wsparcia dzieci z mniej zamo˝nych rodzin, by
ceny serwowanych posi∏ków nie stanowi∏y bariery przed ich wykupieniem przez rodziców,
- zapewnienia mo˝liwoÊci zatrudnienia dla dotychczasowego personelu sto∏ówek szkolnych,
- zachowania kontroli przez Rady Rodziców oraz
Dyrekcje Szkó∏ nad oferowanymi jad∏ospisami

oraz jakoÊcià serwowanych posi∏ków”.
W kolejnych punktach porzàdku obrad Rada
pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet drobnych przesuni´ç zaoszcz´dzonych na pierwszych przetargach Êrodków inwestycyjnych i – zaopiniowa∏a,
równie˝ pozytywnie – zmiany zwi´kszajàce
Êrodki przekazane z m.st. Warszawy na utrzymanie naszej przychodni psychologiczno-pedagogicznej. Nast´pnie radni zapoznali si´ z informacjami na temat wykonania bud˝etu za I kwarta∏, o uregulowaniu w∏asnoÊci gruntów pod ulicami, o pracach nad przebiegiem WOW (w tej
kwestii praktycznie nie dzieje si´ nic nowego),
o utrzymaniu zieleni w Dzielnicy oraz o gospodarce wodno-Êciekowej na naszym terenie.
Na zakoƒczenie sesji Rada zapozna∏a si´ z protoko∏em kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie
trybu oraz kryteriów przyznawania dotacji dla organizacji pozarzàdowych oraz, na wniosek rozpatrujàcej spraw´ Komisji Rewizyjnej, odrzuci∏a
skarg´ na dzia∏anie dyrektora Przedszkola nr 262.
Kolejna sesja jest zaplanowana na dzieƒ
21 czerwca br. o godz. 14.00 w sali posiedzeƒ
Rady naszego Urz´du. Program b´dzie dost´pny
na 7 dni wczeÊniej na stronach internetowych
Urz´du Dzielnicy.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

zmniejszyç liczb´
bezpoÊrednich relacji na rzecz wi´kszej cz´stotliwoÊci kursowania pozosta∏ych linii.
Dzi´ki temu chce te˝ poprawiç jednostkowà cz´stotliwoÊç linii na Trasie ¸azienkowskiej. Wszystkie linie z tej arterii komunikacyjnej oprócz linii 502 oraz
514 kursujà ju˝ nie rzadziej ni˝ co 20 minut.
Jednak z powodu du˝ych inwestycji, mocno
oddzia∏ujàcych na uk∏ad komunikacyjny, jak np.
budowa II linii metra i budowa kanalizacji w dzielnicy Wawer, zmiany sà ciàgle odk∏adane na bli˝ej
nieokreÊlony czas. JeÊli ju˝ zostanà wprowadzone, to czy odniosà zamierzony skutek? Trudno
powiedzieç. Ka˝da zmiana powoduje, ˝e ktoÊ zy-

skuje, a ktoÊ traci. Na pewno dla cz´Êci pasa˝erów skróci si´ czas oczekiwania na autobus,
jednak pozostali pasa˝erowie b´dà zmuszeni do
przesiadania si´ do kolejnej linii.
Czy i kiedy nastàpià jakieÊ zmiany? Raczej nie
ma szans na zmiany w tym roku, wàtpliwy jest te˝
rok nast´pny. Prawdopodobnie zmiany nastàpià
dopiero wtedy, gdy uruchomiona zostanie II linia
metra na odcinku centralnym oraz odb´dà si´ ju˝
wybory samorzàdowe. Prze∏om lat 2014/2015
jest realnym terminem na zmiany w dzielnicy Weso∏a, jak i w innych cz´Êciach Warszawy.
JeÊli b´dzie inaczej, niezw∏ocznie o tym Paƒstwa
poinformujemy.
Krzysztof Soko∏owski

Z prac Rady Dzielnicy
Kolejna, ju˝ XXV sesja
Rady Dzielnicy odby∏a si´
w czwartek 24 maja. Rozpocz´∏a si´ od krótkiej
dyskusji i przyj´cia stanowiska w budzàcej spore
emocje wÊród cz´Êci rodziców uczniów weso∏owskich szkó∏ sprawie zmian
organizacji ˝ywienia w sto∏ówkach szkolnych.
Przypomn´, ˝e zmiany te sà wynikiem powa˝nych niedoborów Êrodków finansowych na
dzia∏alnoÊç szkó∏. Dotychczasowy system prowadzenia sto∏ówek szkolnych opiera∏ si´ na zasadzie, ˝e rodzice p∏acà jedynie za tzw. wsad do
kot∏a, a wszystkie pozosta∏e koszty przygotowania posi∏ków (wynagrodzenie personelu kuchennego, media, Êrodki czystoÊci itp.) obcià˝a∏y bud˝etu szko∏y. Odpowiadajàc na wniosek
komisji (z∏o˝onej z przedstawicieli Rad Rodziców, dyrektorów szkó∏, radnych i przedstawicieli Zarzàdu Dzielnicy) zajmujàcej si´ opracowaniem propozycji zmian w tym systemie, Rada Dzielnicy przy 12 g∏osach za i 3 przeciw wyrazi∏a swoje stanowisko w tej sprawie:

Reforma, której nie by∏o
Sporo osób zadaje sobie
pytanie, czemu nie wdro˝ono projektu komunikacji
miejskiej zaproponowanego
w 2011 roku. Jest kilka
g∏ównych powodów:
1. Rozbie˝ne opinie mieszkaƒców na temat funkcjonowania komunikacji
miejskiej, które si´ wzajemnie wyklucza∏y.
2. Brak porozumienia w sprawie zmian w komunikacji nie tylko w dzielnicy Weso∏a, ale tak˝e
w sàsiedniej dzielnicy Wawer.
3. Brak realizacji infrastruktury komunikacyjnej.
Te trzy powy˝sze punkty, wzajemnie ze sobà
wspó∏grajàc, powodujà brak jakichkolwiek ruchów ze strony jednostki organizacyjnej m. st.
Warszawy w obecnej chwili.
Niemo˝noÊç przejazdu dla komunikacji miejskiej przez ulic´ Nowoborkowskà i alej´ Dzieci
Polskich powoduje, ˝e nie mo˝na przed∏u˝yç linii 147, która zast´powa∏aby lini´ 411 w Starej
Mi∏osnej. Wtedy powy˝sza linia przyspieszona
mia∏aby byç skrócona do p´tli Goc∏aw. Funkcjonowanie linii 411 w tej cz´Êci Weso∏ej powoduje, ˝e ZTM nie chce poprawiç rozk∏adu linii 502,
która kursuje prze ca∏y tydzieƒ co 30 minut.
Brak zgody dzielnic Wawer i Weso∏a na po∏àczenie linii 173 z linià 315, linii 115 z linià 215 oraz linii 183 z 514 powoduje, ˝e nadal prawie wszystkie
linie z wy˝ej wymienionych kursujà ca∏y czas tylko
co 30 minut. Rozdrobnione cele podró˝y mieszkaƒców obu sàsiednich dzielnic przy braku odpowiedniej poda˝y i popytu powodujà, ˝e ZTM nadal chce

Zostaƒ fanem
WiadomoÊci Sàsiedzkich
na Facebooku!
Pod koniec maja, w rocznic´ uruchomienia portalu www.wiadomosci
sasiedzkie.pl, zrobiliÊmy kolejny krok w wirtualnej przestrzeni i za∏o˝yliÊmy fanpage WiadomoÊci Sàsiedzkich. Szukajcie nas pod adresem:

www.facebook.com/WiadomosciSasiedzkie.
W tym miejscu chcemy serdecznie podzi´kowaç Pani Justynie KwaÊniewskiej, dzi´ki której pojawiliÊmy si´ na Facebooku i która czuwa nad zawartoÊcià naszej spo∏ecznoÊciowej strony.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu! ZaproÊcie
tam te˝ swoich facebookowych znajomych :-)
Hanna Kowalska
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Êmiertnà wolà, przekazali materia∏
do budowy koÊcio∏a i plebanii na terenie centrum Weso∏ej.
W 2008 roku w∏adze Warszawy wykupi∏y
od dziedziców Antoniego ¸aguny dzia∏k´ w osiedlu
Zielona, na której jeszcze w tym roku rozpocznie
si´ budowa przedszkola. Na sierpniowej sesji Rady Dzielnicy Weso∏a w 2010 roku zosta∏a przyj´ta
uchwa∏a o nadaniu projektowanej ulicy w Zielonej
imienia A. P. ¸aguny. Mo˝na powiedzieç, ˝e nowe
przedszkole nie mog∏o stanàç przy ulicy z bardziej
odpowiednim patronem – Antoni Pankracy ¸aguna jako mecenas oÊwiaty i kultury zwiàzany
z osiedlem Zielona jest z pewnoÊcià godny pami´ci i uhonorowania w ten szczególny sposób.

Nowa ulica w Zielonej i jej patron
Ju˝ wkrótce rozpocznie
si´ d∏ugo oczekiwana budowa nowego przedszkola
w Zielonej. Wraz z tà inwestycjà powstanie równie˝
przecznica ∏àczàca ulice
Warszawskà oraz Szerokà.
Patronem nowej ulicy zostanie Antoni ¸aguna – postaç, o której przeci´tny mieszkaniec Weso∏ej
zapewne niewiele wie. Kim zatem by∏ cz∏owiek,
którego nazwisko ju˝ wkrótce zobaczymy na tabliczkach z nazwà nowej ulicy?
Antoni Pankracy ¸aguna urodzi∏ si´ w ro-

ku 1859 i zamieszkiwa∏ w∏aÊnie Zielonà. W swoim
˝yciu pracowa∏ jako nauczyciel oraz zajmowa∏ si´
sprawami zwiàzanymi z rozwojem oÊwiaty i edukacjà. By∏ za∏o˝ycielem szko∏y technicznej z internatem w Warszawie przy ulicy Marsza∏kowskiej,
a tak˝e ogólnokszta∏càcej szko∏y Êredniej, ponadto
organizowa∏ liczne kursy edukacyjne dla doros∏ych. Antoni ¸aguna bra∏ równie˝ czynny udzia∏
w ˝yciu Weso∏ej od kiedy w 1907 roku naby∏ tu
majàtek ziemski i przeznaczy∏ jego znaczàcà cz´Êç
na cele u˝ytecznoÊci publicznej. To w∏aÊnie na tym
terenie powsta∏ koÊció∏ parafialny osiedla Weso∏a.
Warto dodaç, ˝e potomkowie zmar∏ego w 1915
roku Antoniego ¸aguny, zgodnie z jego przedpodstawie bie˝àcych przeglàdów
dróg, jak i na
podstawie zg∏oszeƒ mieszkaƒców. Plan napraw
obejmuje remonty asfaltów na g∏ównych ulicach
b´dàcych w zarzàdzie Burmistrza Dzielnicy,
w szczególnoÊci tych o du˝ym nat´˝eniu ruchu,
tj. G∏owackiego, GoÊciniec, Brata Alberta, ˚ó∏kiewskiego „p´tla autobusowa”. Naprawione zostanie oznakowanie ulic, wymienione uszkodzone
s∏upki i znaki drogowe. Na wiosn´ wykonano remonty ulic z u˝yciem destruktu asfaltowego: Pogodnej, Rumiankowej, Szklarniowej, Mazowieckiej, Ptasiej (utwardzenie górki). Na kilkunastu innych ulicach, gdzie asfalt jest ju˝ stary, przeprowadzony zosta∏ remont czàstkowy nawierzchni.
W ramach wiosennych remontów wyrównanych
zosta∏o równie˝ oko∏o 50 ulic gruntowych.
W ramach remontowania ulic wykonywane sà
równie˝ zabezpieczenia przed wodà opadowà.
W ulicy Warszawskiej, w miejscu najbardziej nara˝onym na zalanie podczas intensywnych opadów,
wykonane zosta∏y odwodnienia (rowy ch∏onne).
Z kolei z zalewanego skrzy˝owania Pogodna / Cy-

Wiosenne naprawy ulic
Wielu z nas, mieszkaƒców
Weso∏ej, narzeka na stan naszych dzielnicowych dróg.
W asfaltowych sà dziury,
gruntowymi czasami strach
jechaç, wykonane z kostki
potrafià si´ zapaÊç. Szczególnie po okresie zimowym
te wszystkie uszkodzenia sà
najbardziej widoczne. Dzielnica Weso∏a w swoim
bud˝ecie na remonty dróg gminnych przewidzia∏a 1 061 078,00 z∏. Co prawda podpisana umowa
na „Roboty zwiàzane z utrzymaniem i remontami
dróg gminnych w Dzielnicy Weso∏a w 2012 r.”
opiewa na mniejszà kwot´, ale mo˝liwe jest jej
zwi´kszenie w∏aÊnie do kwoty miliona z∏otych.
Jeszcze w marcu zosta∏ sporzàdzony wykaz
prac niezb´dnych do wykonania, który oczywiÊcie
b´dzie w trakcie roku uaktualniany zarówno na

Karol Dziwiƒski
klamenowa odkrytym Êciekiem odprowadzona zosta∏a woda w kierunku ulicy Jana Paw∏a II do kanalizacji deszczowej. Jest to rozwiàzanie tymczasowe, do czasu wybudowania kolektora deszczowego w ulicy Pogodnej (realizacja zaplanowana na
2013 rok wraz z budowà ulicy Cyklamenowej). Ponadto wyremontowania doczeka∏y si´ dziury w p∏ytach MON w ulicach Konwaliowej i Hebanowej. Na
ulicy PoÊwiaty przeprofilowana zosta∏a nawierzchnia oraz wykonano rowy ch∏onne wype∏nione t∏uczniem, co ma rozwiàzaç problem powstawania zalewiska. W okresie letnim zostanà wzmocnione destruktem kolejne ulice, m.in. Asnyka, ˚eglarska
oraz dalsza cz´Êç Kolendrowej. Zaplanowane jest
pozyskanie 1000 ton destruktu, odbieranego sukcesywnie z frezowanych ulic w Warszawie.
Zapewne potrzeby odnoÊnie do napraw i remontów ulic sà du˝o wi´ksze. A je˝d˝àc po niektórych ulicach asfaltowych, mam wra˝enie, ˝e
za∏ataç ich si´ ju˝ nie da i konieczna jest kompleksowa wymiana nawierzchni. Na to potrzebne sà jednak du˝o wi´ksze Êrodki, ni˝ przewidziane na rok 2012.
Anna Ksi´˝opolska

Muzyka lasu
wiosna
na pi´ciolinii drzew
zapisuje melodie
nutami z pàków i bazi
kroplami deszczu
rozszczepionymi w t´czy
sznurami ptaków
zawieszonych w przestrzeni
wiatrem
hulajàcym wÊród drzew
rozko∏ysany las
nuci sobie do taƒca
i rozdaje zapachy
z bukietów wiosny
Irena ¸ukszo
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Zatoki autobusowe wyremontowane,
pora na frezowanie ul. Armii Krajowej
Wybudowana w latach 2005–2007 ulica Jana Paw∏a II na odcinku od Diamentowej do Pogodnej od tamtego czasu uleg∏a znacznej degradacji, szczególnie na obszarze zatok autobusowych. W ostatnich tygodniach maja, w ramach udzielonej przez wykonawc´ budowy
drogi gwarancji na wykonane roboty, zatoki zosta∏y naprawione.

Kolejnym krokiem w kierunku naprawy nawierzchni dróg w Weso∏ej b´dzie zaplanowane
na dni 6-7 lipca 2012 r. frezowanie nawierzchni
ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. ˚ó∏kiewskiego do ul. Orlej.
Hanna Kowalska
na podstawie materia∏ów
od Urz´du Dzielnicy Weso∏a
diecezji warszawsko-praskiej. Po mszy
rozpocznie si´ festyn parafialny. B´dà gry
i zabawy dla dzieci, loteria fantowa dla
wszystkich, smaczny pocz´stunek przygotowany
przez parafian i orkiestra dla chcàcych potaƒczyç.
W imieniu ksi´˝y z parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego
Êwi´towania.
Anna Ksi´˝opolska

Odpust w Weso∏ej
3 czerwca przypada uroczystoÊç Trójcy Âwi´tej. W parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej-Centrum odb´dzie si´ tego dnia odpust parafialny.
Rozpocznie si´ mszà Êwi´tà w koÊciele o godzinie 12.00, której b´dzie przewodniczy∏ ks. Dariusz
Korbik, dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego naszej
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WieÊci z Osiedla Plac Wojska Polskiego i nie tylko
Primo – w dniu 2 maja
2012 roku przy naszym ratuszu odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e Âwi´ta Konstytucji
3 Maja. Organizatorami uroczystoÊci byli Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a oraz Dowództwo 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Po powitaniu przyby∏ych na uroczystoÊci uczestników pan major Tomasz
Kluskowski przedstawi∏ rys historyczny
flagi paƒstwowej oraz jej znaczenie w ˝yciu narodu i paƒstwa w ró˝nych okresach naszych dziejów, po czym nastàpi∏
uroczysty moment wciàgni´cia flagi na
maszt z jednoczesnym odegraniem
hymnu paƒstwowego.

W dalszej cz´Êci uroczystoÊci dyrektor OÊrodka
Kultury pan Edward Kalisz przybli˝y∏ zebranym czasy uchwalenia oraz znaczenie Konstytucji 3 maja.
Akordem koƒcowym obchodzonych Êwiàt by∏o wyprowadzenie pocztu sztandarowego i kompanii honorowej 1. WBPanc oraz podzi´kowanie
uczestnikom uroczystoÊci.
Secundo – w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
z kwietnia br. serdecznie zaprasza∏em mieszkaƒców naszego osiedla, a w tym szczególnie dzia∏kowców i gara˝owiczów, do
corocznego wspólnego sprzàtania „naszych w∏oÊci” w dniu 28 kwietnia br.
Jak zwykle akcja cieszy∏a si´ du˝ym
zainteresowaniem – ju˝ w przeddzieƒ
wyznaczonego terminu sprzàtania wyros∏a góra Êmieci, którà dostarczyciele
(nie wszyscy) za∏adowali w dniu nast´pnym.
W tej wysoce po˝àdanej akcji czystoÊci
i ochrony Êrodowiska
udzia∏ wzi´∏y nast´pujàce osoby: pani Helena Giegiel, panowie
Miko∏aj Giegiel, Henryk KrzyÊpiak, Krzysztof
Domaszewski,
Zygmunt Pawlina, Józef Tarkowski, Franciszek Sto∏owski, Piotr
Sto∏owski, Marcin
Dàbrowski, Waldemar
Pretorius, S∏awomir
Idczak, Tomasz Filipowski, Jerzy Rusak
i oczywiÊcie moja
skromna osoba jako
organizator powy˝szej akcji.
Wywieziono dwa
samochody ró˝nych
zebranych nieczystoÊci, w tym i z przylegajàcego Mazowieckiego Parku Krajobra-

zowego administrowanego przez Lasy Paƒstwowe NadleÊnictwo Drewnica.
W przeprowadzeniu akcji otrzymaliÊmy du˝e
wsparcie Zarzàdu Dzielnicy, a szczególnie Zespo∏u Ochrony Ârodowiska z jego kierownikiem
panià Gra˝ynà Garwackà.

Pani Gra˝yno, serdecznie dzi´kuj´ w imieniu
mieszkaƒców osiedla i swoim.
Do zobaczenia na polu walki o czystoÊç i dba∏oÊç
o ochron´ Êrodowiska w przysz∏ym, 2013 roku.
Tertio – majàc na wzgl´dzie utrzymanie czystoÊci i porzàdku, a tak˝e dbajàc o miejsca przeznaczone do doraênego odpoczynku naszych
mieszkaƒców, wystàpi∏em z wnioskiem do Zarzàdu Dzielnicy o rozstawienie jeszcze trzech kolejnych ∏awek.
Zosta∏em zaskoczony reakcjà na mój wniosek, bo okaza∏o si´, ˝e w ramach akcji prowadzonej w naszej dzielnicy, zostanie wybudowany
skwer rekreacyjny z trzema ∏awkami, stolikiem
etc. w pobli˝u kiosku warzywnego (po jego zachodniej stronie), naprzeciw sklepu spo˝ywczego. Przybli˝ajàc jego architektoniczny zarys –
b´dzie bardzo podobny do ju˝ istniejàcego przy
poczcie na ul. 1. Praskiego Pu∏ku. Realizacja
wy˝ej wymienionego przedsi´wzi´cia nastàpi
w miesiàcach czerwiec – lipiec br.
Dzi´kuj´ Radzie i Zarzàdowi Dzielnicy, a szczególnie Burmistrzowi, Panu Edwardowi K∏osowi.
Serdecznie pozdrawiam!
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
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Nowa szko∏a podstawowa w Starej Mi∏oÊnie
W dniu 29 marca 2012 r.
Rada Miasta Sto∏ecznego
Warszawy podj´∏a uchwa∏´
nr XXXIV/829/2012 w sprawie za∏o˝enia Szko∏y Podstawowej nr 353 w Warszawie, ul. Cieplarniana 23 oraz
zmiany obwodu Szko∏y
Podstawowej nr 173 im.
Górników Polskich w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 18. By∏ to ostatni i najwa˝niejszy krok w formalnej procedurze za∏o˝enia nowej szko∏y,
na który czeka∏a spo∏ecznoÊç Starej Mi∏osny
i ca∏ej Weso∏ej.
Zarzàd Dzielnicy w oczekiwaniu na t´ uchwa∏´ podjà∏ szereg dzia∏aƒ zmierzajàcych do przygotowania nowej szko∏y do roku szkolnego. Zaanga˝owano formalnie pracownika Szko∏y Podstawowej nr 173 wytypowanego przez dyrekcj´
szko∏y, który zajmuje si´ czynnoÊciami wst´pnymi do rekrutacji kadry, uczestniczy w pracach
zwiàzanych z pierwszym wyposa˝aniem szko∏y,
przygotowa∏ koncepcj´ naboru uczniów oraz
projekt arkusza organizacyjnego nowej placówki. W chwili obecnej liczba dzieci w obu szko∏ach
wraz z oddzia∏ami „zerówek” wyglàda nast´pujàco: SP 173 – 408, SP 353 – 457. OczywiÊcie
proporcje te mogà si´ jeszcze zmieniaç i powinny doprowadziç do bardziej zrównowa˝onego
rozdzielenia dzieci mi´dzy te dwie placówki.
W zwiàzku z ogromem prac organizacyjnych
zwiàzanych z uruchomieniem nowej szko∏y
w dniu 16 kwietnia br. Zarzàd przyjà∏ uchwa∏´
o powierzeniu pani Katarzynie G∏usek-Wojciechowicz obowiàzków dyrektora Szko∏y Podstawowej nr 353 na okres od 1 wrzeÊnia do wy∏onienia nowego dyrektora w drodze konkursu, ale
na czas nie d∏u˝szy ni˝ 10 miesi´cy.

Tryb wy∏onienia dyrektora zosta∏ skonsultowany z Biurem Edukacji m.st. Warszawy, które
zarekomendowa∏o takà w∏aÊnie procedur´.
JednoczeÊnie, z identycznych powodów i na
podobnych warunkach, czyli na okres od 1 wrzeÊnia do wy∏onienia nowego dyrektora w drodze konkursu, ale na
czas nie d∏u˝szy ni˝ 10
m-cy, powierzono obowiàzki dyrektora Szko∏y
Podstawowej Nr 173
obecnemu wicedyrektorowi tej szko∏y, pani
Lidii Chmielewskiej.

Najbardziej widoczny jest oczywiÊcie post´p
prac budowlanych na terenie szko∏y oraz w jej
otoczeniu. Zgodnie z harmonogramem budowa
szko∏y zakoƒczy si´ 18 maja 2012 r., a ostateczna decyzja o pozwoleniu na u˝ytkowanie – wraz
ze wszystkimi wymaganymi zgodami – nastàpi
na prze∏omie lipca i sierpnia. Obiekt ju˝ dziÊ prezentuje si´ imponujàco. Pe∏na powierzchnia u˝ytkowa budynku 3-kondygnacyjnego to 5812 m2.
Jest 16 sal lekcyjnych, w tym 10 przedmioto-

wych z zapleczami. Poza tym 2 sale do pracy
w grupach, sala rehabilitacyjna, pracownia komputerowa, biblioteka multimedialna, 2 sale gimnastyczne (ma∏a i du˝a), trzy Êwietlice, cztery pomieszczenia szatniowe, pomieszczenia sanitarne
dla starszych, m∏odszych i najm∏odszych
u˝ytkowników (5–6latków),
sto∏ówka
z zapleczem kuchennym i oczywiÊcie szereg pomieszczeƒ administracyjno-gospodarczych itp. Przy
szkole dwa boiska:
g∏ówne do gry w pi∏k´
no˝nà i boczne wielofunkcyjne (g∏ównie
siatkówka i koszykówka). Dodatkowo bie˝nia do biegów sprinterskich oraz plac zabaw dla najm∏odszych.
Równolegle trwajà prace zwiàzane z budowà
ulicy Cieplarnianej od ul. Jana Paw∏a II do Kana∏ku Wawerskiego wraz z parkingiem na oko∏o 50
miejsc. W ulicy budowana jest tak˝e sieç wodociàgowa, kanalizacyjna i deszczowa. Obydwie te
realizacje inwestycyjne zakoƒczà si´ w czerwcu.
Najwa˝niejszy jest fakt, ˝e po wielu latach
„Êcisku” w szkole przy Trakcie Brzeskim, po
okresie „przewo˝enia” dzieci szeÊcioletnich i pi´cioletnich do szkó∏ w Weso∏ej-Centrum, na Placu
Wojska czy w Zielonej – mo˝emy uznaç, ˝e
wszystkie dzieci ze Starej Mi∏osny znajdà miejsce
u siebie, w szko∏ach na w∏asnym osiedlu.
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a ds. OÊwiaty

Nowe oblicze przedszkola Pod D´bami
W Weso∏owskich przedszkolach, mimo bardzo szerokiej oferty placówek prywatnych, nadal brakuje grubo ponad setki miejsc. Planowane budowy nowych
placówek
publicznych
w osiedlach Zielona i Stara
Mi∏osna na razie sà we
wst´pnej fazie (w Zielonej wreszcie uda∏o si´
skoƒczyç projekt budowlany, w Starej Mi∏osnej
trwa procedura pozyskania dzia∏ki pod przedszkole). Najpi´kniejsze (urzàdzone w starym dworku
z wielkim, leÊnym placem zabaw) i majàce dobrà
renom´ przedszkole Pod D´bami prze˝ywa prawdziwe obl´˝enie. W tegorocznej rekrutacji zabrak∏o
dla ch´tnych ponad pi´çdziesi´ciu miejsc.
Z inicjatywy pani Ma∏gorzaty Riedel, dyrektor
przedszkola, powsta∏a koncepcja jego rozbudowy. Przygotowana zosta∏a przez firm´ Plus3 Architekci. Zak∏ada ona, ˝e do starego budynku zo-
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stanie dobudowane nowe
skrzyd∏o w bardzo nowoczesnej formie. Specjalnie zak∏adany kontrast
z nowà modernistycznà
bry∏à ma dodatkowo
podkreÊliç urok i pi´kno
klasycznej architektury
starej cz´Êci.
Nowe skrzyd∏o ma pomieÊciç dodatkowe dwie
przestronne sale oraz
w´ze∏ sanitarny i szatni´,
dzi´ki czemu przedszkole b´dzie mog∏o przyjàç 50 dzieci wi´cej. Dzielnica ma wst´pnie zarezerwowane na ten cel Êrodki w planach przysz∏orocznego bud˝etu. Harmonogram prac zak∏ada, ˝e jeszcze w tym roku powstanie projekt
budowlany oraz zostanie wy∏oniony wykonawca, który do czerwca 2013 roku wykona rozbudow´, tak by od wrzeÊnia przysz∏ego roku nowa

cz´Êç by∏a gotowa na przyj´cie dzieci.
Przygotowany projekt sytuuje nowe skrzyd∏o
w takim miejscu, ˝e nie b´dzie potrzebna wycinka ˝adnego drzewa. B´dzie ono stanowi∏o naturalne t∏o, zarówno dla dotychczasowego budynku, jak i dla ukrytego wÊród drzew palcu zabaw.
Marcin J´drzejewski
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szajàcy b´dà powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o demonta˝ wi´kszych
odpadów w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady niezg∏oszone, niekwalifikujàce si´ do odbioru lub zg∏oszone po zakoƒczeniu akcji nie b´dà odbierane.
Poni˝ej przedstawiamy planowane terminy
odbioru z poszczególnych osiedli Dzielnicy Weso∏a (po tych terminach zg∏oszenia nie b´dà ju˝
przyjmowane):
8 czerwca – Zielona, Grzybowa, Groszówka
15 czerwca – Wola Grzybowska, Centrum,
Plac Wojska Polskiego
22 czerwca – Stara Mi∏osna

Zbiórka odpadów gabarytowych
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e rozpoczyna akcj´ przyjmowania zg∏oszeƒ odpadów
gabarytowych od mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a.
Nie b´dà odbierane nast´pujàce rodzaje odpadów:
• ulegajàce biodegradacji (bytowe, spo˝ywcze, roÊlinne itp.)
• surowcowe podlegajàce segregacji (szk∏o,
papier, plastik),
• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
• poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.),
• niebezpieczne,
• opony.
Odpady b´dà odbierane u êród∏a. GotowoÊç

wystawienia odpadów nale˝y zg∏osiç telefonicznie
lub osobiÊcie do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
(tel. 22 773-60-03). Prosimy o dokonywanie
zg∏oszeƒ najpóêniej do godz. 16.00 w czwartek
poprzedzajàcy dzieƒ zbiórki na danym osiedlu.
Zg∏aszajàcy b´dzie proszony o podanie nast´pujàcych danych:
• imi´ i nazwisko,
• adres êród∏a odbioru,
• numer telefonu kontaktowego,
• zwi´z∏y opis odpadu zg∏aszanego do odbioru.
Odpady b´dzie mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko w ustalonym terminie.
O ewentualnej zmianie terminu odbioru zg∏a-

Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
ku. Przygotowane by∏y liczne atrakcje
dla dzieci: malowanie buziek, konkursy z nagrodami itp.
W wyniku akcji w dzielnicy Weso∏a zebrano 33 tony surowców wtórnych. Wynik jest tym
bardziej imponujàcy, ˝e w naszej dzielnicy ju˝
od ponad 2 lat, w ka˝dà sobot´ mo˝na nieodp∏atnie oddaç surowce wtórne: papier, szk∏o,
plastik i metal, a tak˝e zu˝yty sprz´t AGD i RTV.

Dni Recyklingu – 19 maja 2012 r.
Biuro Ochrony Ârodowiska m. st. Warszawy
zorganizowa∏o ju˝ po raz siódmy Warszawskie
Dni Recyklingu. W tym roku w projekcie uczestniczy∏y dzielnice: Bielany i Weso∏a. G∏ównym celem imprezy by∏a promocja postaw proekologicznych oraz krzewienie idei selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu wÊród
mieszkaƒców Warszawy. W naszej dzielnicy impreza odby∏a si´ 19 maja przy Urz´dzie Dzielni-

cy na ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, w godz. 10-16.
Za przyniesione surowce wtórne mo˝na by∏o
otrzymaç pi´kne zielone nagrody – zio∏a kuchenne, kwiaty oraz sadzonki drzew i krzewów. Akcja
wzbudzi∏a szerokie zainteresowanie zarówno
wÊród mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a, jak i osób
z gmin i dzielnic oÊciennych. Tego dnia ka˝dy
móg∏ znaleêç coÊ dla siebie. Z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy impreza mia∏a charakter mini pikni-

Zespó∏ Ochrony Ârodowiska
Dzielnica Weso∏a m. st. Warszawy

RECYKLING – Jak uniknàç b∏´du
˚eby uniknàç odrzucenia
przez firm´ odbierajàcà
Êmieci worka z odpadami do
recyklingu, nie zawsze wystarcza przeczytanie instrukcji, bo ró˝norodnoÊç tworzyw i przedmiotów z nich
wykonanych jest olbrzymia
i wcià˝ pozostajà niejasnoÊci.
Ile mieszanego do odpadów mieszanych?
Nawet jeÊli papier, metal i plastik wrzucamy
do wspólnego worka, przedmioty takie jak kartony po napojach (z∏o˝one z papieru, plastiku i metalowej folii) lub p∏yta DVD (plastik i metal) nie
powinny si´ tam znaleêç, bo nie ma technik rozdzielania tych sk∏adników. Do makulatury mo˝na jednak wrzuciç zeszyt lub ksià˝k´, bo po rozw∏óknieniu papieru takie drobiazgi jak zszywki
daje si´ oddzieliç. Podobnie podczas przeróbki
szk∏a przewidziane jest usuwanie etykiet i metalowych elementów zamkni´ç, ale ju˝ wmieszanie tam innej ceramiki to du˝y uszczerbek dla jakoÊci odzyskiwanego surowca. Najwi´cej niejasnoÊci rodzi jednak wyrzucanie plastików.
Spo˝ywcze tak, budowlane nie.
Nie ka˝de tworzywo sztuczne noszàce charakterystyczny znak recyklingu mo˝na wrzuciç do worka z segregowanymi odpadami, bo niektóre sà recyklingowalne tylko w teorii, a opatrzenie ich tym
znakiem to troch´ wybieganie w przysz∏oÊç, bo
technologie sà, ale nie w skali przemys∏owej.

W celu uproszczenia recyklingu wprowadzone
sà specjalne kody oznaczenia ró˝nych materia∏ów. Kody zawierajà trzy strza∏ki, tworzàce
trójkàt, z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnàtrz trójkàta
znajduje si´ liczba oznaczajàca kod u˝ytego
materia∏u, a pod trójkàtem umieszczany jest
skrót literowy.
Symbol Skrót
PET

Nazwa
Poli (tereftalan etylenu)

PE-HD Polietylen wysokiej g´stoÊci
PVC, PCW

Poli (chlorek winylu)

PE-LD

Polietylen niskiej g´stoÊci

PP

Polipropylen

PS

Polistyren

OTHER Inne (m.in. nylon, szk∏o
akrylowe, ABS, poliw´glany)

Dzisiejsza standardowa przetwórnia plastików
poradzi sobie zatem z mieszankà tworzyw oznaczonych jako PET, PE (w tym HDPE i LDPE) oraz
PP. Przedmioty z nich wykonywane to g∏ównie
butelki po napojach, inne opakowania po ˝ywnoÊci, folie, torby. Te, które noszà symbol recyklingu, ale si´ do niego nie nadajà to polistyren czyli
styropian (PS) i polichlorek winylu (PVC). Nie nadajà si´ równie˝ plastikowe szyby (pleksiglas)
oraz niestandardowe plastiki, z których sà zrobione butelki dzieci´ce i trwa∏a zastawa sto∏owa
(jednorazówki sà z PE). Równie˝ plastikowe materia∏y budowlane np. rury, listwy czy ramy
okienne, a tak˝e meble i obudowy urzàdzeƒ nie
powinny trafiaç do worka z recyklingiem.
Z obserwacji firmy Trans-Nec wynika, ˝e odrzucenie worka z odpadami do recyklingu jest
u nas w Weso∏ej doÊç rzadkie, wi´c ÊwiadomoÊç jest raczej wysoka, ale nic nie zaszkodzi,
˝eby dalej ros∏a, bo czystszy Êwiat jest wart
odrobiny zachodu.
Dorota Wroƒska
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ny jest m.in. udzia∏ w szeregu imprez miejskich
i wiele innych atrakcji m.in. bezp∏atne przedstawienia teatralne dla najm∏odszych, Letnia Szkó∏ka Tenisowa, basen i si∏ownia. W punktach
dziennego pobytu prowadzone b´dzie obowiàzkowe p∏atne ˝ywienie. Odp∏atnoÊç wynosi 7 z∏
za dzieƒ. Szczegó∏owa informacja o planowanych zaj´ciach oraz pozosta∏ych atrakcjach b´dzie ju˝ nied∏ugo dost´pna w szko∏ach w naszej
Dzielnicy, na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz miejskich portalach internetowych. Wszystkie dzieci oraz m∏odzie˝ w wieku szkolnym serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do udzia∏u
w „Lecie w MieÊcie 2012”
W czasie zbli˝ajàcych si´ wakacji, w okresie
od 2 lipca do 31 sierpnia 2012 r. Wydzia∏
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a
organizuje akcj´ „Lato w MieÊcie 2012”. To
ogólno warszawski program bezp∏atnych zaj´ç,
którego adresatami sà dzieci i m∏odzie˝ ze szkó∏
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Siatk´ placówek dzia∏ajàcych w ramach akcji „Lato w MieÊcie” b´dà tworzyç jak
co roku: punkty dziennego pobytu usytuowane

w Szko∏ach Podstawowych nr 171, 172, 173
i 174 oraz OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
i OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, a placówki prowadzàce zaj´cia specjalistyczne to:
Gimnazjum nr 119, Aquapark Wesolandia, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a i Klub
Wojskowy 1. Brygady Pancernej. Prowadzone
b´dà zaj´cia rekreacyjno-sportowe oraz zaj´cia
Êwietlicowe, komputerowe, muzyczno-taneczne, warsztaty plastyczne i teatralne. Przewidzia-

Redakcja na podstawie
informacji Urz´du Dzielnicy

Remonty w placówkach oÊwiatowych
Zbli˝a si´ koniec roku szkolnego. Szko∏y i przedszkola opustoszejà, dzieci wyjadà na wakacje. Nie
znaczy to jednak, ˝e nic si´ w tych placówkach nie
b´dzie dzia∏o. Jak co roku akcja „Lato w mieÊcie”
przyciàgnie tych, co sp´dzajà wakacje w domu. I równie˝ jak co roku w trakcie wakacji przeprowadzone b´dà mniejsze lub wi´ksze remonty.
W szkole podstawowej nr 171 w centrum Weso∏ej remont w tym roku obejmie boisko –
wymienione i naprawione zostanà pi∏kochwyty,
a tak˝e wymienione b´dà siedziska na trybunach.
W szkole na Placu Wojska Polskiego w sali gim-

nastycznej zainstalowane zostanie nowe oÊwietlenie, równie˝ oÊwietlenie boisk doczeka si´ remontu. Podobny zakres prac przewidziany jest
w Zespole Szkó∏ w Zielonej. Tutaj modernizacji
poddane zostanie oÊwietlenie sali gimnastycznej.
W gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie remont obejmie kominy, ∏awy kominiarskie, wyk∏adzin´
na parterze i terakot´ w kuchni. Wi´kszy zakres
robót przewidziany jest w gimnazjum w centrum
Weso∏ej. Sala gimnastyczna, wybudowana przecie˝ bardzo dawno temu, wymaga wi´kszych
nak∏adów. Do takich nale˝y wymiana okien oraz

uzupe∏nienie siatek os∏onowych w oknach.
Przedszkole na Placu Wojska doczeka si´ remontu urzàdzeƒ zabawowych na placu zabaw.
W przedszkolu „Pod d´bami” wymienione zostanà drzwi wewn´trzne na drodze ewakuacyjnej.
W bud˝ecie dzielnicy na te wszystkie prace
przewidziano kwot´ 816 300,00 z∏. Nie jest to
wi´c kwota ma∏a, ale aby budynki s∏u˝y∏y dzieciom jak najd∏u˝ej, muszà byç utrzymywane
w jak najlepszym stanie technicznym.
Anna Ksi´˝opolska

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

( 022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
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Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 173
– ostatni z edycji Grand Prix
W sobot´ 21 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 173 zosta∏ rozegrany coroczny, ju˝ IX Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 173. Turniej ten by∏ jednoczeÊnie ostatnim z edycji Grand
Prix 2012. Grono entuzjastów szachów z roku na rok powi´ksza si´,
a poziom ich gry jest coraz wy˝szy.
Rozgrywki szachowe w SP 173 cieszy∏y si´ du˝à frekwencjà, jak równie˝
wysokim poziomem gry. W zawodach
zagra∏o 68 szachistów w wieku od 5
do 16 lat. Organizatorami turnieju byli
Uczniowski Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”
oraz Szko∏a Podstawowa nr 173. Zawody rozegrano w formule szachów
szybkich, na dystansie 7 rund, tempem P – 15’ dla zawodnika.
Najlepszymi wÊród zawodników
w ca∏ej edycji Grand Prix okazali si´:
• I miejsce – Maciej Kowalec – MKS Polonia
Warszawa,
• II miejsce – Dominik Rzeszowski – MKS Polonia Warszawa,

• III miejsce – Cezary Kowal – MKS Polonia
Warszawa.
W turnieju wy∏oniono równie˝ zawodników,
którzy uzyskali najlepsze wyniki w poszczegól-

nych kategoriach. Najlepszym zawodnikiem
z III kategorià szachowà okaza∏ si´ Karol K∏opocki – UKS „Mi∏oÊnik” (uczeƒ Gimnazjum
nr 119, Weso∏a) zdobywajàc 5,5 pkt.
WÊród szachistów z IV kategorià szachowà

WieÊci z UKS Weso∏ek
Ogólnopolski Turniej o Puchar ¸uczniczki
W dniach 05–06.05.2012 na torach ∏uczniczych w Bydgoszczy rozegrano turniej ∏uczniczy,
w którym wystartowa∏o dwoje zawodników
z UKS WESO¸EK. Anastazja Stachwiuk, ustanawiajàc rekordy ˝yciowe w strzelaniu na 30 i 50 m,
zaj´∏a II miejsce. Piotr Stachwiuk w kategorii seniorów zajà∏ bardzo wysokie czwarte miejsce.

najwi´cej punktów uzyska∏ Gawe∏ Aleksander
–MOK Józefów (5,0 pkt.). Najlepszà zawodniczkà z V kategorià zosta∏a Karina Kownacka, tak˝e
z MOK Józefów (5,0 pkt.) Natomiast najlepszà
zawodniczkà bez kategorii szachowej
okaza∏a si´ Ola Dàbrowska z Klubu Kultury „Anin”, uzyskujàc równie˝ 5,0 pkt.
Po emocjonujàcej rywalizacji Puchar
Dyrektora dla najlepszego zawodnika
SP 173 wywalczy∏ Mariusz Woênica
zdobywajàc 5,0 pkt. WÊród pozosta∏ych zawodników zosta∏y rozlosowane
trzy nagrody rzeczowe. Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody zwyci´zcom
wr´czy∏a Dyrektor SP 173 Lidia Chmielewska. Na zakoƒczenie pani Dyrektor
podzi´kowa∏a wszystkim zawodnikom
za udzia∏ w turnieju i sportowà rywalizacj´, gratulujàc osiàgni´tych wyników.
Do zobaczenia na kolejnych zawodach.
Teresa Osypiuk,
Edyta Kowalczyk, Marta Baraƒska
Sandra Drass
i Aleksandra ¸apiƒska w kategorii dzieci stan´∏y
na najwy˝szym
stopniu podium.
Dru˝yna m∏odzików w sk∏adzie
Klaudia ¸adziak,
Anastazja Stachwiuk i Mateusz
Siwek wywalczy∏a drugie miejsce.
Gratulujemy
wszystkim udanego wyst´pu i ˝yczymy sukcesów w kolejnych zawodach.

a w kategorii dzieci wystartowa∏y Sandra i Vanessa Drass, Aleksandra Dalecka oraz Aleksandra ¸apiƒska.
Zawody rozgrywano
w trudnych warunkach
pogodowych. W trakcie
strzelania zaczà∏
padaç deszcz,
lecz dzielni ∏ucznicy walczyli wytrwale do koƒca. Zawodnicy wykonali 12 serii strzelaƒ. Wyst´p
w O˝arowie by∏ kolejnym sukcesem UKS
Mateusz Siwek
Weso∏ek, gdy˝ zawodnicy przywieêli noZawodnik UKS WESO¸EK
we, cenne puchary. W kategorii dzieci
pierwsze miejsce zaj´∏a Aleksandra Dalecka, a drugie
Aleksandra ¸apiƒska. W kategorii m∏odzików zwyci´˝y∏a Klaudia ¸adziak, a na drugim
miejscu podium stan´∏a Anastazja Stachwiuk. W konkurencji dru˝ynowej zespó∏
KOŃCÓWKI KOLEKCJI TOREBKI
UKS Weso∏ek reprezentowa∏y dwie dru˝yny, dzieci i m∏odzików.
ODZIEŻ W ROZMIARACH
Aleksandra Dalecka,

BETI

FASHION STYLE

Puchar O˝arowa Mazowieckiego w ∏ucznictwie
Dnia 13 maja 2012 r. mia∏y miejsce zawody
∏ucznicze o Puchar O˝arowa Mazowieckiego, by∏y to pierwsze zawody organizowane na Êwie˝ym
powietrzu w tym roku. Rozgrywki przeprowadzono w kategoriach m∏odzików i dzieci. Dodatkowo
rozegrano konkurencj´ strzelania dru˝ynowego.
W kategorii m∏odzików UKS Weso∏ek by∏ reprezentowany przez Klaudi´ ¸adziak, Anastazj´
Stachwiuk, Joann´ Bucior i Mateusza Siwka,

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14
GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ

S–XXXL
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A w Weso∏ej, jak
podaje Zarzàd Transportu Miejskiego, na
terenie hipodromu uruchomiony zostanie parking typu P+R dla kibiców na 2000 samochodów. Podobnych parkingów b´dzie w ca∏ej Warszawie a˝ 11, razem na kilkanaÊcie tysi´cy
miejsc. B´dà czynne od 10.00 rano w dniu meczu do 10.00 rano dnia nast´pnego. Bezp∏atne
parkowanie jest dla tych kibiców, którzy
przy wyjeêdzie oka˝à wa˝ny bilet dobowy, 3dniowy, 30-dniowy lub 90-dniowy. Brak takiego
biletu spowoduje koniecznoÊç zap∏acenia stu
z∏otych za wynajem miejsca parkingowego.
Czy parkingi na obrze˝ach Warszawy sprawdzà si´ w praktyce? MyÊl´, ˝e wi´kszoÊç kibiców przyje˝d˝ajàcych samochodami b´dzie
chcia∏a jednak parkowaç jak najbli˝ej stadionu.
A pami´tajmy, ˝e du˝o przyjedzie pociàgami, sa-

EURO 2012 w Weso∏ej
Do przyjazdu dru˝yn pi∏karskich uczestniczàcych
w EURO 2012 coraz bli˝ej.
Jak wiemy, na stadionie
w Sulejówku trenowaç b´dà Rosjanie i taki otwarty
trening ka˝dy z nas mo˝e
zobaczyç – pierwszy zaplanowany jest na dzieƒ
4 czerwca wieczorem.
Oficjalne treningi otwarte dla kibiców to dyrektywa UEFA – ka˝da z dru˝yn grajàca na Euro musi przeprowadziç chocia˝ jedne takie zaj´cia. Niektórzy dadzà kibicom wi´cej takich mo˝liwoÊci
– Hiszpanie, którzy stacjonowaç b´dà w Gniewinie, odb´dà a˝ osiem treningów otwartych.

Weso∏a Stówa. Wygrali ultrasi,
a kobieta stan´∏a na podium
19 sztafet Êciga∏o si´ w tym roku w Weso∏ej
Stówie, która tradycyjnie odby∏a si´ na poczàtku
maja w Starej Mi∏oÊnie. Stówa – bo uczestnicy
majà do pokonania 100 kilometrów, czyli 20 razy biegnà pi´ciokilometrowà p´tlà wytyczonà
po Mazowieckim Parku Krajobrazowym. A weso∏a – bo w Weso∏ej, w Starej Mi∏oÊnie w∏aÊnie,

✱
✱
✱
✱
✱
✱
✱

8

tam gdzie ul. Fabryczna przechodzi w las.
Chocia˝ w tym roku nie zapowiada∏o si´ weso∏o. Im bli˝ej by∏o startu zaplanowanego na
godz. 8.00 rano, tym ci´˝sze chmury gromadzi∏y si´ nad polanà, gdzie ustawiono Biuro Zawodów. Kilka minut przed startem lun´∏o, i to
konkretnie. Ale ci, którzy przyjechali, mimo
deszczu nie wahali
si´ ani chwili. Kiedy
o 8.00. s´dzia wySpo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12
strzeli∏ z pistoletu –
im. E. Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej
ruszyli. W las, w piach,
w deszcz.
05-075 Warszawa, ul. Armii Krajowej 9
W tym roku, z uwagi na mnogoÊç imprez
biegowych w WarszaZAPRASZA
wie i okolicy, zabrak∏o
W ROKU SZKOLNYM 2012/13
Êcigaczy, którzy tradycyjnie walczyli o miejdzieci 6-letnie do klasy I
sca na podium. Kwestia zwyci´stwa wydawa∏a si´ byç otwarOferujemy:
ta. Ale tylko do koƒca
przyjaznà, zindywidualizowanà edukacj´
pierwszego kilometra.
intensywnà nauk´ j´zyków obcych (j. angielski
No, mo˝e do koƒca
codziennie, dodatkowo j. niemiecki, francuski)
piàtej zmiany. Ju˝ po
pierwszym okrà˝eniu
nauk´ p∏ywania na basenie
widaç by∏o, ˝e jeden
nauk´ czytania metodà symultaniczno-sekwencyjnà,
zespó∏ zyska∏ wyraênà
zapobiegajàcà dysleksji prof. J. Cieszyƒskiej
przewag´ nad resztà.
ró˝norodne metody pracy anga˝ujàce wszystkie
Zespó∏ o mylàcej nazmys∏y wed∏ug teorii Howarda Gardnera
zwie „Weekendowy
szerokà gam´ zaj´ç pozalekcyjnych
Reset”. Panowie, wyglàdajàcy doÊç m∏oopiek´ na Êwietlicy w godz. 7.30–17.30
do i niepozornie, trzymali si´ nieco na uboczu, ale na kolejnych
Informacje i zapisy:
okrà˝eniach
tylko
tel. 22 773 55 92 (w godz. 8.00–16.00)
zwi´kszali przewag´
nad rywalami. Ich nazwiska niewiele mówi-

molotami bàdê autokarami. Ponadto, jak pokazujà doÊwiadczenia Wiednia z Euro 2008, prawie
nikt nie zostawia∏ wtedy samochodów w dziesi´ciu gara˝ach przesiadkowych, a wahad∏owe autobusy dociera∏y tam puste. Prawdopodobieƒstwo, ˝e weso∏owski parking b´dzie Êwieci∏
pustkami jest bardzo du˝e. W prasie pojawiajà
si´ informacje, i˝ w miastach gospodarzach EURO jest jeszcze sporo miejsc w hotelach na czas
meczów i miasta te redukujà wielkoÊç dost´pnych dla kibiców miejsc na kempingach i polach
namiotowych. Sama jad´ na mecz do Wroc∏awia
i nie mia∏am ˝adnych k∏opotów ze znalezieniem
niedawno miejsca w hotelu.
Mo˝e si´ wi´c okazaç, i˝ z du˝ej chmury ma∏y deszcz i obawy przed t∏umami kibiców rozje˝d˝ajàcych Weso∏à sà bezpodstawne.
Anna Ksi´˝opolska
∏y warszawskim biegaczom. A nawet – organizatorom. W koƒcu, nagabywani, przyznali, ˝e oni
to raczej biegajà Rzeêniki, Harpagany i Kieraty
(dla niezorientowanych – biegi w górach,
wszystkie powy˝ej 50 km), a w takich krótkich
biegach to nie startujà... W Weso∏ej Stówie
Oskar Zimny, Filip Marawczyk, Marek Talaga
i Micha∏ Jachymek wystartowali. I wygrali,
z czasem 7 h 10 min 43 s.
Na drugim stopniu podium po raz pierwszy
chyba w historii Weso∏ej Stówy stan´∏a sztafeta
mieszana, z kobietà w sk∏adzie. Iwona Âwiercz
biega∏a w sztafecie Byledobiec Anin, razem
z Jackiem Âwierczem, Wojciechem Grunwaldem
i Adamem LeÊniakiem. I to biega∏a bez taryfy
ulgowej – tak jak panowie pokona∏a 25 km.
I za to oprócz statuetki i upominku, dosta∏a, podobnie jak trzy inne panie z najszybszych sztafet
– bukiety przygotowane przez Studio Florystyczwww.studioflorystyczne.eu). Na trzecim
ne (w
miejscu znalaz∏a si´, ku swojemu zaskoczeniu
i wielkiej radoÊci, sztafeta Trzech Tenorów Plus
Jeden w sk∏adzie Danilo Ferraris, Andrzej Mazurkiewicz, Janusz K´cik, ¸ukasz Kurek. Cz∏onkowie najlepszych sztafet otrzymali pamiàtkowe
statuetki oraz upominki ufundowane przez patrona biegu, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a oraz
przez firm´ Timex. Stawk´ sztafet na mecie zamkn´∏y trzy zespo∏y Ale Tempo, koƒczàc bieg
sporo przed up∏ywem 10-godzinnego limitu.
Zanim jednak najlepsi zawodnicy skoƒczyli
biegaç, zza chmur wysz∏o s∏oƒce, pogoda zrobi∏a si´ przyjemna, biegacze piknikowali, dokarmiani tradycyjnym bigosem ze Smakosza i dopajani herbatkà i kawà przez wolontariuszy
z gimnazjum nr 119 i organizatorów ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Imprez´
tradycyjnie wspiera∏a równie˝ Fundacja Maraton
Warszawski. Dyrektor MW, Marek Tronina, który 12 maja kibicowa∏ biegaczom mimo deszczu,
jest w koƒcu te˝ inicjatorem imprezy, która chyba ju˝ na trwa∏e wpisa∏a si´ w weso∏owski i staromi∏oÊniaƒski kalendarz.
Anna Paw∏owska-Pojawa,
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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PTTK zaprasza
Ko∏o PTTK nr 4 w Weso∏ej serdecznie zaprasza wszystkich na kolejne wycieczki. W czerwcu zaplanowaliÊmy dwa wyjazdy: sp∏yw kajakowy na pojezierzu Brodnickim oraz wycieczk´ autokarowà Modlin, Czerwiƒsk, Zakroczym. Poni˝ej podajemy szczegó∏owe informacje:

Sp∏yw kajakowy Pojezierze
Brodnickie
Tym razem nasza trasa b´dzie wiod∏a szlakiem jezior Pojezierza Brodnickiego oraz rzeki
Drw´cy. Rozpoczniemy go na jeziorze Part´czyny, a zakoƒczymy w Golubiu-Dobrzyniu. Sp∏yw
b´dzie trzydniowy, od 15 do 17 czerwca br., wyjazd zaplanowany jest w piàtek wczesnym rankiem, powrót w niedziel´ wieczorem.
Rzeka Drw´ca – kr´ta, dzika, miejscami spokojna, innym razem bystra, przedzierajàca si´
wàskim korytem ÊciÊni´tym stromymi brzegami
pradoliny – taka jest Drw´ca, prawy dop∏yw Wis∏y. Z kajakarskiego punktu widzenia zaliczana
jest do szlaków ∏atwych.
O charakterze szlaku kajakowego Êwiadczà te˝
dawne zamki i warowne miasta krzy˝ackie, które
stanowi∏y baz´ dla dalszej ekspansji na ziemi´
pogaƒskich Prusów, a potem u∏atwia∏y rycerskie
rejzy na stron´ polskà – ziemi´ dobrzyƒskà. Najbardziej znana warownia znajduje si´ w Golubiu-Dobrzyniu. Po Brdzie i Wdzie Drw´ca uwa˝ana
jest za trzeci pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci szlak
kajakowy regionu kujawsko-pomorskiego.
Program wyjazdu:
• Dzieƒ I – Dojazd autokarem nad Jezioro Part´czyny, stamtàd sp∏yw szlakiem jezior do
stanicy wodnej PTTK Bachotek (ok. 16 km),
obiadokolacja i ognisko.
• Dzieƒ II – sp∏yw szlakiem Drw´cy od stanicy
PTTK Bachotek do Brodnicy (ok. 17 km).
Obiadokolacja, Brodnica by night – wieczorne
zwiedzanie Brodnicy.
• Dzieƒ III – sp∏yw szlakiem Drw´cy od Dàbrówki do Golubia-Dobrzynia (ok. 16 km).
Obiadokolacja, zwiedzanie Golubia-Dobrzynia, powrót do Warszawy.
Termin: 15 czerwca br., wyjazd o godz. 7.00,
powrót 17 czerwca br. ok. 20.00

Przejazd: autokarem
Wpisowe: doroÊli 320,00 z∏, dzieci do 15. roku
˝ycia 300,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Wojtek Chmielewski

CENTRUM ZDROWIA I URODY

Twierdza Modlin, Czerwiƒsk,
Zakroczym
Objazdowa, jednodniowa wycieczka autokarowa, z g∏ównà atrakcjà – monumentalnà, dopiero od niedawna udost´pnionà przez wojsko
twierdzà. Obejrzymy forty napoleoƒskie, rosyjskie i polskie, najd∏u˝szy budynek koszarowy,
broniony przez Polaków w 1939 r. do kapitulacji
w dniu 29 wrzeÊnia. Wskazane zabranie latarek
– przydadzà si´ przy spacerach w podziemiach
fortów. W drodze do Czerwiƒska wizyta w nowym porcie lotniczym w Modlinie, spacer po Zakroczymiu. Nast´pnie zwiedzanie romaƒskiego
zespo∏u klasztornego w Czerwiƒsku. Przejazd
przez most w Wyszogrodzie do Brochowa.
Zwiedzenie obronnego koÊcio∏a z 1331 r. (gotyk
nadwiÊlaƒski), gdzie brali Êlub rodzice Chopina,
a on sam by∏ chrzczony. Na zakoƒczenie spacer
po zrewitalizowanym parku w ˚elazowej Woli.
Program wyjazdu:
• Zwiedzanie twierdzy z przewodnikiem, program rozszerzony.
• Lotnisko Modlin – budynek nowego dworca
lotniczego.
• Spacer po Zakroczymiu.
• Zwiedzanie koÊcio∏a w Czerwiƒsku.
• Przejazd przez Wyszogród i most na WiÊle.
• KoÊció∏ w Brochowie.
• Spacer po parku w ˚elazowej Woli.
Termin: 23 czerwca br., wyjazd o godz. 7.30,
powrót ok. 21.00
Przejazd: autokarem
Wpisowe: doroÊli 70,00 z∏, dzieci do 15. roku
˝ycia 60,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Les∏aw Karst
Zg∏oszenia na obie wycieczki mo˝na dokonaç
za poÊrednictwem naszej strony internetowej
www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Szaszkiewicz

Kresy – Kamieniec Podolski i Dzikie Pola
Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejnà imprez´ z cyklu spotkaƒ podró˝niczych. Tym
razem zapraszamy na sentymentalnà podró˝ w najodleglejsze zakàtki dawnej Rzeczypospolitej – okolice Kamieƒca Podolskiego. OpowieÊç opartà na pokazie slajdów poprowadzi

Pan Maciej Szaszkiewicz

POLECAMY
NATURALNE PREPARATY
DLA ZDROWIA I URODY
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rewolucyjna terapia
odchudzajàca – do˝ywiajàca
Bezinwazyjna terapia likwidacji
bólu
Preparaty podnoszàce
odpornoÊç organizmu dzieci
Terapia podnoszàca wydajnoÊç
organizmu sportowców
Regulacja zaburzeƒ snu
Terapia antystresowa
Kosmetyki naturalne
odm∏adzajàce
Preparaty zio∏owe
Higiena intymna

Zapraszamy do niespotykanego
sklepu, gdzie mo˝esz nabyç
produkty dla zdrowia i urody
w 100% naturalne. Nasze produkty usuwajà przyczyny wielu
schorzeƒ a nie jedynie ich skutki. Sà to produkty najwy˝szej
Êwiatowej jakoÊci, pochodzàce
z ca∏ego Êwiata.
Zapraszamy na nieodp∏atne spotkania informacyjne, na których
we wspania∏ej atmosferze (kawa, herbata, ciastko) dowiesz si´
wszystkiego o tych rewelacyjnych i rewolucyjnych produktach, o ich niebywa∏ych efektach
dzia∏ania pozwalajàcych powróciç do zdrowia, dobrego samopoczucia oraz pi´knego wyglàdu.

Na spotkania mo˝na si´ zapisaç
drogà telefonicznà, bàdê osobiÊcie
w salonie. Kontakt: 504-789-124.
Nasz adres:

Prowadzàcy z wykszta∏cenia jest psychologiem sàdowym. Jednak jego wielkà pasjà sà historia i genealogia. A zainteresowanie kresami wynika z tego, ˝e udokumentowana na kilkanaÊcie pokoleƒ wstecz historia jego rodziny wywodzi si´ w∏aÊnie z tych rejonów...
Zapraszamy w Êrod´ 27 czerwca br. o godz. 19.30 do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna, w Starej Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II 25.

Ko∏o PTTK w Weso∏ej

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 25
lok. U4C2
(obok Apteki ca∏odobowej)

www.natur-al.pl
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sach trzecich, a Kasia Szadkowska,
te˝ w klasach trzecich, medal bràzowy. Z naszej dzielnicy startowa∏y
tak˝e: Kinga Baraƒska, El˝bieta Zyskowska, Paulina Proƒczuk, Maja
Szmytkowska, Angelika Szor, Dominika Fidziƒska, Karolina i Ola Braniewskie
i szeÊcioletnia Brygida Miczalczyk. Reprezentacj´ przygotowa∏a pani Bo˝ena Borys – trener
gimnastki sportowej. Warto te˝ dodaç, ˝e w tegorocznych rozgrywkach Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y reprezentacja naszej dzielnicy znalaz∏a sie na dyplomowym 6 miejscu, przegrywajàc piàte miejsce z ˚oliborzem zaledwie 0,2 pkt.
Zawody w Garwolinie s´dziowali studenci
AWF z Bia∏ej Podlaskiej. Szkoda, ˝e ta pi´kna i tak potrzebna w kszta∏towaniu sportowego
rozwoju dzieci dyscyplina sportowa nie cieszy
w naszej dzielnicy wi´kszà popularnoÊcià.

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
UKS w Gimnastyce Sportowej
Zawody odby∏y sie 18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Garwolinie. Uczestniczy∏y
w nich sekcje gimnastyczne uczniowskich klubów sportowych z Lublina, Miƒska Mazowieckiego, Gr´bkowa, Bia∏ej Podlaskiej, Garwoli-

przez koz∏a i za perfekcyjne çwiczenia wolne.
Na jej szyi zawis∏y a˝ 4 z∏ote medale – za najlepszy skok, najlepsze çwiczenia wolne, za najwi´kszà iloÊç punktów w klasach czwartych
i za zostanie najlepszà zawodniczkà zawodów.
Piàty medal – srebrny uzyska∏a za II miejsce
w konkurencji dru˝ynowej.
Nasza reprezentacja przegra∏a 0,5 pkt. z dru˝ynà z Garwolina. Uzyska∏yÊmy 109,3 punktów,
a Garwolin, który tym razem zdoby∏ Mistrzostwo
Mazowsza, uzyska∏ 109,8 pkt. W naszej dru˝ynie startowa∏y: Zuzanna Grzegorczyk z kl. I, Natalia Nalborczyk z kl. II, Oliwia Marczak z kl. III
i Urszula Szewczyk z kl. IV.
Oliwia Marczak zdoby∏a srebrny medal w kla-

Bo˝ena Borys

kówki. Wreszcie pojawi∏ si´, ku ogólnej
radoÊci oczekujàcych. Okrzykom nie
by∏o koƒca.
Pan Marcin opowiada∏ o sobie, swojej sportowej karierze, no
i oczywiÊcie o tym, co
nale˝y robiç, by zostaç
s∏awnym sportowcem.
By∏y
pytania
od
uczniów, bardzo dociekliwe, ale i szczere odpowiedzi. Na koniec nie
zabrak∏o upominków,
autografów i zdj´ç, jakie ka˝da klasa zrobi∏a
sobie na pamiàtk´ niecodziennego spotkania.
Ten dzieƒ by∏ wyjàtkowy i na pewno
na d∏ugo pozostanie w pami´ci
uczniów.

Gwiazda koszykówki
w szkole nr 174
na i Warszawy. Zawody rozgrywane sà w trójboju. Dziewcz´ta wykonujà uk∏ad çwiczeƒ wolnych, çwiczenia równowa˝ne na ∏aweczce i skok
przez koz∏a. Ch∏opcy zamiast çwiczeƒ na ∏aweczce – wymyk na drà˝ku. Zawodnikami sà
dzieci z klas I–IV szkó∏ podstawowych. Naszà
dzielnic´ reprezentowa∏y
dziewczynki ze szko∏y
nr 172 i 173 trenujàce
w sekcji gimnastyki
sportowej w SP 172.
W zawodach uczestniczy∏o 117 dziewczynek
i 30 ch∏opców.
Najlepszà zawodniczkà zosta∏a uczennica
czwartej klasy SP 172
– Urszula Szewczyk.
Ula zdoby∏a 29,3 pkt. na
30 punktów mo˝liwych do uzyskania. Zdoby∏a a˝
dwie dziesiàtki – za wspaniale wykonany skok

17 maja odwiedzi∏
naszà szko∏´ niezwyk∏y goÊç, a by∏ nim
Marcin Gortat. Dzieciaki ju˝ od rana z niecierpliwoÊcià oczekiwa∏y na mistrza koszy-

Bo˝ena Dawiec

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 14 czerwca od godz. 1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek
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• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19
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lek. Alicja Zubkiewicz-Jarzynowska
pediatra - homeopata
ul. Kameliowa 12,
Warszawa-Weso∏a
tel. 22 773 21 12
wizyty domowe:

601 982 111

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ
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Rok 2012 – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku
II semestr tego roku akademickiego przyniós∏
wa˝ne wydarzenie dla spo∏ecznoÊci s∏uchaczy
UTW w ca∏ej Polsce. By∏ to Ogólnopolski Kongres
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który mia∏ miejsce w Warszawie w dniach 19–20 marca 2012 r.
Kongres by∏ zorganizowany z okazji obchodzonego
Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku ustanowionego Uchwa∏à Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 lutego 2012 r. Patronat honorowy nad obchodami Roku UTW sprawuje Pierwsza Dama RP.
Kongres trwajàcy dwa dni skupi∏ liderów i cz∏onków Uniwersytetów Trzeciego Wieku z kraju i zagranicy. Pierwszego dnia w Sali Kongresowej Pa∏acu Kultury obchody zainaugurowa∏a Pierwsza Dama RP Anna Komorowska. Na uroczystoÊç przybyli zaproszeni goÊcie honorowi: Przewodniczàcy
Rady Ministrów – Donald Tusk, W∏odzimierz Paszyƒski – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Jerzy
Koêmiƒski z Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, Mieczys∏aw Augustyn – senator RP.
Premier zaznaczy∏, ˝e „... przed∏u˝enie aktywnoÊci zawodowej zaczyna byç w∏asnym wyborem, bez wzgl´du na wiek” (w kontekÊcie przed∏u˝enia wieku emerytalnego), „... bez bezpiecznego i stabilnego paƒstwa nie ma poczucia w∏asnego bezpieczeƒstwa”. Wiceprezydent Warszawy mówi∏ o stolicy jako o mieÊcie przyjaznym
seniorom oraz UTW. Senator M. Augustyn naÊwietli∏ wst´pne za∏o˝enia „Ustawy o pomocy

osobom niesamodzielnym”. Potem g∏os zabrali
przedstawiciele UTW. Wies∏awa Borczyk z UTW
przy UJ w Krakowie wskaza∏a na najwa˝niejsze
cele UTW: edukacja, aktywizacja oraz integracja
pokoleniowa. Krystyna Lewkowicz z SGH
w Warszawie, koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, popar∏a propozycj´ pos∏a
M. Szczerby dotyczàcà powstania Rady Seniorów. W Polsce dzia∏a ju˝ 385 UTW; najwi´cej, bo
a˝ 71 w woj. mazowieckim. UTW w Weso∏ej reprezentowali: Maria Surawska (wiceprezes zarzàdu) wraz m´˝em Jackiem, który jest autorem
logo Roku UTW oraz 20 s∏uchaczy.
Drugi dzieƒ Kongresu odby∏ si´ w Galerii Porczyƒskich przy pl. Bankowym. Tego dnia w dyskusjach panelowych uczestniczyli tylko reprezentanci UTW. Z ramienia UTW Weso∏a udzia∏
wzi´∏a Maria Surawska. Agata Dobrowolska
z Departamentu Informacji Europejskiej MSZ zach´ca∏a do uczestnictwa w konkursach na pozyskiwanie Êrodków unijnych. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „´” co roku wspiera seniorów
z pasjà, majàcych ciekawe projekty mi´dzypokoleniowe. Podsumowujàc – by∏o to wa˝ne wydarzenie, na którym nie mog∏o nas nie byç: ciekawi ludzie, interesujàce tematy, kontakty.
Zapraszamy na uroczystoÊç zakoƒczenia roku
akademickiego, która odb´dzie si´ 15 czerwca
(piàtek), o godz 11.00 w OÊrodku Kultury,

przy ul. Starzyƒskiego 21. GoÊciem uroczystoÊci b´dzie Ludmi∏a Piechowska, która wykona pieÊni i ballady rosyjskie. Dekoracj´ na uroczystoÊç przygotujà panie z grupy malarskiej.
UTW SGH zaprasza wszystkich s∏uchaczy na
imprez´ koƒczàcà rok akademicki 2011–2012.
Miejsce imprezy: Tory WyÊcigów Konnych
na S∏u˝ewcu, termin: 3 czerwca, godz. 11.00
W programie konkurs kapeluszy i specjalna gonitwa o puchar UTW.
Natomiast 4 czerwca o godz. 16.30 odb´dzie
si´ Walne Zebranie Cz∏onków Stowarzyszenia
podsumowujàce merytorycznie i finansowo
rok 2011. Zapraszamy!
Dy˝ury kasjerki i zapisy do UTW majà miejsce
w piàtki w godz. 15.00–16.00 w Bibliotece
G∏ównej w Weso∏ej, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31
(nieparzyste piàtki miesiàca) oraz w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych, ul. Jana Paw∏a II 25 (parzyste piàtki miesiàca).
Kontakt z UTW:
• e-mail: sekretariat@utw-wesola.org.pl;
• Tel.: 519 173 671 (Teresa Polowczyk), 519
173 672 (Maria Surawska).
Szczegó∏owe informacje o zaj´ciach znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej www.utw-wesola.org.pl.
W imieniu Zarzàdu
Maria Surawska

fie – g∏ówne „miejsca çwiczeƒ”. Przy jednej z nich –
w Parafii NajÊwi´tszego
Gimnastyka duszy? Czemu nie? GimnastykuSerca Pana Jezusa ju˝ od listopada 2011 dziajemy cia∏o, çwiczymy intelekt, chcemy çwiczyç
∏a bezp∏atna wypo˝yczalnia tego, co w tych
asertywnoÊç, kreatywnoÊç i ró˝ne pozytywne
çwiczeniach równie˝ mo˝e pomóc – p∏yt CD,
cechy charakteru, osoby lubiàce fotografowaç
MP3 i DVD poÊwi´conych pog∏´bianiu ˝ycia
„çwiczà oko” – czemu by nie zaproponowaç
duchowego, barçwiczeƒ duszy?
dziej Êwiadomemu
Pewnie... na poczàtku jest l´k przed nieznaprze˝ywaniu wiary
nym, rozgrzewka szybko m´czy, çwiczenia odoraz poprawie relas∏aniajà s∏abà kondycj´, a duchowe zakwasy bocji z Bogiem i z blilà d∏ugo i bardzo... ale tak jak po innych treninskimi. Na okres 2–4
gach, tak i tu – po ka˝dym treningu czujemy si´
tygodni wypo˝yczyç
mocniejsi i sprawniejsi, dystanse do pokonania
mo˝na nagrane kakiedyÊ d∏ugie i straszne teraz wydajà si´ krótsze
zania B∏ogos∏awioi ∏atwiejsze, czujemy, ˝e ka˝dy m´czàcy trening
nego Jana Paw∏a II,
coÊ daje i nie mo˝emy doczekaç si´ kolejnego...
p∏yty z bardzo inteale gdzie çwiczyç dusz´? O... miejsc jest wiele...
resujàcymi konfeKsiàdz Jan Twardowski tak ∏adnie kiedyÊ napirencjami z Centrum
sa∏: „Królestwo Chrystusa nie jest ze Êwiata z∏oFormacji Duchowej
Êci, przemocy, nienawiÊci. Jest wsz´dzie obok
Ojców Salwatorianas, tam gdzie jest mi∏oÊç, dobroç, przebaczenów w Krakowie oraz innych oÊrodków rekoleknie”. Warto szukaç takich miejsc... szukaç i twocyjnych, p∏yty z organizowanymi przez ksi´dza
rzyç... takimi miejscami sà równie˝ nasze paraKrzysztofa Cyliƒskiego oraz ksi´dza Micha∏a
Dziedzica równie ciePRACE WYSOKOÂCIOWE
kawymi Konferencja„PO LINIE”
mi dla „doros∏ych”,
które odbywa∏y si´
w Parafii w latach
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW 2009–2011. Dost´pne sà równie˝ audio• MONTA˚ ANTYPTAKÓW
booki oraz pierwsze

filmy i ksià˝ki o tematyce religijnej. WÊród p∏yt
znajdujà si´ nagrania i dla kobiet, i dla m´˝czyzn,
dla ma∏˝eƒstw i ludzi samotnych, dla dzieci
i m∏odzie˝y, dla osób, które swojà wiar´ chcà
prze˝ywaç g∏´biej, ale i tych, którzy poszukujà,
dla osób wolnych i tych z ró˝nymi uzale˝nieniami. Ka˝dy znajdzie tu coÊ dla siebie. Dzi´ki tym
p∏ytom mo˝na tak
„przy okazji” (np.
doje˝d˝ajàc do pracy czy robiàc coÊ
w domu) pos∏uchaç
wielu ciekawych ludzi i znaleêç klucz
do odnalezienia siebie i zbli˝enia si´
do Boga i bliskich.
Zapraszamy
WSZYSTKICH do
korzystania z wypo˝yczalni w ka˝dà I i III niedziel´
miesiàca – pomi´dzy porannymi Mszami Âw.
o 9.30, 11.00 i 12.30 tzn. w godz. ok. 10.15–
–11.00 oraz 11.45–12.30. Wypo˝yczalnia mieÊci si´ w kiosku przed drewnianym koÊcio∏em
przy ul. Borkowskiej 1 w Weso∏ej, na osiedlu
Stara Mi∏osna.
Pe∏nà list´ p∏yt (ok. 125 pozycji) mo˝na znaleêç na odnowionej stronie: www.parafiastara
milosna.pl. Mi∏ego s∏uchania!!!

Gimnastyka duszy

Faktura VAT

☎ 606-808-358
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I Festiwal „Ceramika. Moc ˝ywio∏ów” za nami!
Trzeba przyznaç, ˝e nazwa wydarzenia doskonale odda∏a jego ducha. Ziemi´ godnie reprezentowa∏a tego dnia wszechobecna glina. Powietrze – w Weso∏ej nale˝y do najczystszych
i najzdrowszych w Warszawie, a w plenerze
mieliÊmy go pod dostatkiem. Ogieƒ da∏ popis
swojej mocy wieczorem, w trakcie pokazu wypa∏u raku. A woda? Niebiosa postara∏y si´ o to,
abyÊmy i tej mieli pod dostatkiem!
Mimo niesprzyjajàcej pogody, zaproszeni artyÊci stawili si´ w pe∏nym sk∏adzie, mogliÊmy
wi´c podziwiaç prace: Agnieszki Beer, Ma∏gorzaty Guzy (Pracownia Gonja), Agnieszki Barnat
(Ceramiq.pl reprezentowane przez El˝biet´
Das), Doroty ¸asisz (Pracownia MIMBRES), ¸ukasza Piechowicza, Grzegorza So∏tyszewskiego, Rados∏awa Chrzanowskiego (Galeria Sztuki
Ceramika Artystyczna), Andrzeja Sieczki (Pracownia na Pradze), Joanny Maciàg i Patrycji
Karolak (Pracownia PIECOWNIA) oraz Magdale-

ny ¸ysiak (MLY Studio). A wszystkie urzekajàco
pi´kne, niesamowite i doskonale oddajàce to,
co ich twórcom w duszach gra. Cz´Êç tych prac
pozosta∏a w domowych kolekcjach mieszkaƒców Weso∏ej.
Swoje r´kodzie∏a zaprezentowa∏y tak˝e dzieci
uczestniczàce w warsztatach ceramicznych prowadzonych w OÊrodku Kultury w Weso∏ej oraz
w Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie.
Kiermaszowi ceramiki towarzyszy∏ tak˝e bogaty program edukacyjno-artystyczny, przygotowany z myÊlà o ca∏ej rodzinie. O godz. 12.30
odby∏y si´ zaj´cia dla dzieci z cyklu „Warsztaty
Leonarda”, poÊwi´cone historii porcelany.
Po cz´Êci teoretycznej, uczestnicy zaj´ç mieli
okazj´ sprawdziç w praktyce, jak wyglàda zdobienie porcelanowych talerzyków. Bogate wzornictwo wymyÊlone przez dzieci zaskoczy∏o nawet zawodowych ceramików. Warsztaty poprowadzi∏y panie Beata Alberska i Marta Tarnawska,
wspó∏pracujàce na co dzieƒ z Dzia∏em OÊwiatowym Zamku Królewskiego w Warszawie.
O godz. 13.00 odby∏ si´ wernisa˝ wystawy
prac warszawskich artystów-ceramików: Magdaleny Czerwosz i Dariusza Osiƒskiego.
Pani Magdalena od urodzenia mieszka na Saskiej K´pie. Choç z wykszta∏cenia jest geologiem, idàc w Êlady rodziców, zosta∏a artystà pla-

stykiem. Jej ulubionà dziedzinà, w której si´ specjalizuje, jest ceramika. Wykonuje rzeêby ceramiczne, naczynia i bi˝uteri´. Jest wspó∏za∏o˝ycielem i cz∏onkiem zarzàdu Mi´dzynarodowego
Stowarzyszenia Artystów Ceramików Keramos.
Pan Dariusz ceramikà zajmuje si´ od 1977 r.
Jest wspó∏za∏o˝ycielem i prezesem Zwiàzku Ceramików Polskich. W latach 2006–2007 r. tworzy∏ i uczestniczy∏ w oÊmiu ogólnopolskich wystawach ZCP. Jest tak˝e inicjatorem Czwartków
Ceramicznych, czyli comiesi´cznych spotkaƒ
ceramików na warszawskiej starówce.
Pierwsza cz´Êç Festiwalu up∏yn´∏a tak˝e
pod znakiem konkursu toczenia na kole garncarskim. O prawdziwoÊci przys∏owia „Nie Êwi´ci garnki lepià” przekonali si´ m∏odsi uczestnicy wydarzenia. Tego nie∏atwego rzemios∏a zdecydowa∏a si´ spróbowaç bardzo du˝a grupa
dzieci, a ich twórczà prac´ inspirowa∏y z pewnoÊcià m.in. s∏odkie bu∏eczki ufundowane
przez Piekarnie-Cukiernie PUTKA. Pod okiem
pani Katarzyny Winiarskiej z Ceramik Loco,
która zgodzi∏a si´ poprowadziç konkurs, powsta∏y pi´kne naczynia, które czekajà teraz na
wysuszenie, wypalenie i ocen´ jury.
Kolejnym, bardzo ciekawym punktem programu by∏ wyk∏ad multimedialny pt. „Bogowie, ludzie i hieroglify, czyli najciekawsze przyk∏ady
ceramiki z prekolumbijskiej Ameryki”. Swojà
wiedzà na ten temat podzieli∏ si´ z nami archeolog i kulturoznawca –
Marek ¸asisz. Dzi´ki
niemu mogliÊmy poznaç
twórczoÊç czterech znanych, prekolumbijskich
kultur Nowego Âwiata:
Mimbres, Majów, Nasca
i Moche. Prelekcja pana
Marka dokumentowana by∏a autorskimi zdj´ciami oryginalnych ceramik, pochodzàcych
z omawianych kultur.
Wieczorem wspania∏y
pokaz raku, techniki wypa∏u ceramiki, da∏ duet
ar tystów-ceramików:
Magdalena ¸ysiak i ¸ukasz Piechowicz. W rozgrzanym do czerwonoÊci piecu formy i kolorów nabiera∏y prace ich,
ale tak˝e Doroty ¸asisz
i paƒ z sekcji ceramiki
Filii OÊrodka Kultury.
Festiwal „Ceramika.
Moc ˝ywio∏ów” to pierwsze takie wydarzenie
w dzielnicy. Sta∏ si´ okazjà do spojrzenia na ceramik´ jako dziedzin´
sztuki i stworzy∏ mo˝liwoÊç integracji i twór-

czych konfrontacji mi´dzy artystami. Mamy nadziej´, ˝e przypad∏ do gustu tak˝e mieszkaƒcom
Weso∏ej i ju˝ na sta∏e wpisze si´ w kalendarz wydarzeƒ naszej dzielnicy.

OÊrodek Kultury serdecznie dzi´kuje wspó∏organizatorowi Festiwalu – Pani Dorocie ¸asisz,
Pani Katarzynie Winiarskiej za poprowadzenie
konkursu, Redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
i pozosta∏ym patronom medialnym za pomoc
w promocji wydarzenia. JesteÊmy tak˝e
wdzi´czni Firmie Piekarnie-Cukiernie PUTKA
za ˝yczliwoÊç i ufundowanie s∏odkoÊci dla dzieci bioràcych udzia∏ w konkursie.
M. Musia∏
Fot.: ¸. Pawlikowski oraz M. ¸asisz
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 2 czerwca (sobota), godz. 12.00
– PIKNIK WESO¸A 2012.
W programie m.in.: turnieje sportowe i rekreacyjne, miasteczko zabaw dla dzieci, miasteczko
samochodowe, punkt promocji Wojska Polskiego, Rodzinny Festyn Prozdrowotny, amatorskie
wyst´py artystyczne oraz koncert zespo∏u
ELEKTRYCZNE GITARY.
Organizator: Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Miejsce: teren hipodromu
Szwadronu Jazdy RP, ul. Szkolna 14.
• 3 czerwca (niedziela), godz. 12.00
– WARSZTATY LEONARDA –„Magiczny Êwiat
orderów”.
Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci
w wieku 6–12 lat.
M∏odzie˝ poznaje histori´
najs∏ynniejszych orderów europejskich. Dowiaduje
si´, skàd bra∏y si´ ich
nazwy, kto i dlaczego
otrzymywa∏ takie od-

znaczenie. WyjaÊniamy symbolik´ orderów i poj´ç z nimi zwiàzanych. IloÊç miejsc ograniczona,
obowiàzujà zapisy.
• 10 czerwca (niedziela), godz. 17.00
– MEKSYK. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas spotkania
udamy si´ do Meksyku, czyli do jednego
z
najciekawszych
i najbardziej kolorowych krajów wspó∏czesnej Ameryki. B´dziemy zwiedzaç jego
stolic´ – Meksyk, jednà z najwi´kszych
metropolii na Êwiecie.
Postaramy si´ tak˝e odszukaç Êlady wspania∏ej
cywilizacji Azteków.
Nast´pnie wyruszymy w podró˝, która prowadziç b´dzie przez górzysty stan Oaxaca, gdzie
zobaczymy wspania∏e krajobrazy i zatrzymamy
si´ na chwil´ w przydro˝nej wytwórni miejscowego trunku – mezcalu. Póêniej udamy si´ do

stanu Chiapas, aby podziwiaç zagubione
w d˝ungli wodospady i s∏ynny Kanion Sumidero.
Dotrzemy tak˝e do malowniczego pó∏wyspu Jukatan, gdzie b´dziemy zwiedzaç ruiny wielkich
miast dawnych Majów oraz spacerowaç po znakomitych pla˝ach.
Prelekcja ilustrowana b´dzie oryginalnymi
zdj´ciami i filmami wykonanymi w omawianych
miejscach.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY
Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
• 21 czerwca (czwartek), godz. 19.00
– WIOSENNE PEJZA˚E. Wernisa˝ malarstwa
El˝biety Opa∏ko.
El˝bieta Opa∏ko urodzi∏a si´ w 1939 r. w Sulejówku i tu ukoƒczy∏a Liceum Ogólnokszta∏càce.
Jest absolwentkà Studium Stenotypii i J´zyków
Obcych. KilkanaÊcie lat sp´dzi∏a z m´˝em na placówkach dyplomatycznej w Londynie i w Dusseldorfie. W 1978 r. za namowà kole˝anki malarki podejmuje próby malowania w oleju. Zach´cajàce rezultaty tych prób i doping ze strony rodziny i przyjació∏ sprawiajà, ˝e poczàtkowo niewinne hobby
stopniowo przekszta∏ca si´ w pasj´ malowania. Zapraszamy serdecznie na wieczór ze sztukà.
• 22 czerwca (piàtek), godz. 10.40
– W KR¢GU POLSKICH TA¡CÓW. Koncert
z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.
Zainteresowanie polskim folklorem i taƒcem to
dwa wa˝ne wàtki twórczoÊci Karola Szymanowskiego, najwi´kszego po Fryderyku Chopinie polskiego kompozytora. Taƒce polskie, mazurki oraz
fragmenty baletu „Harnasie” pos∏u˝y∏y znakomitym artystom Baletu Dworskiego Cracovia Danza do stworzenia ciekawych obrazów tanecznych,

odwo∏ujàcych si´ do
tradycji ludowych ró˝nych regionów Polski.
¸àczàc muzyk´ Karola Szymanowskiego
ze znakomitymi choreografiami, chcemy
przybli˝yç naszym
widzom postaç tego
wybitnego modernisty, a tak˝e stworzyç
okazj´ do przedstawienia najwa˝niejszych pràdów i ruchów artystycznych, jakie rzàdzi∏y mi´dzywojennà Polskà.
Niepowtarzalny klimat lat 20. i 30. podkreÊlà
kostiumy i rekwizyty, inspirowane twórczoÊcià
Zofii Stryjeƒskiej.
• 24 czerwca (niedziela), godz. 16.00
– INDIA¡SKA LEGENDA. Przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu Teatru Dobrego
Serca.

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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Z dymu ogniska p∏onàcego przed tipi rodzi si´
opowieÊç, którà szaman D∏ugi Cieƒ opowiada m∏odej Indiance, Porannej Rosie... Pewien bia∏y cz∏owiek b´dzie próbowa∏ sk∏óciç dwa plemiona, ale
dzi´ki màdroÊci i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekona si´, ˝e „zgoda buduje” a Prawda
i Mi∏oÊç zwyci´˝ajà. Bajka bogata w muzyk´ i taƒce
– niektóre z nich zataƒczà równie˝ dzieci! – mówi
tak˝e o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian.
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Bibliotece Publicznej...
SPOTKANIE Z JOANNÑ SIEDLECKÑ
– PAWE¸ JASIENICA I TW „EWA”
„W Zwiàzku Sowieckim unicestwiono fizycznie kwiat niepokornych pisarzy – rozstrzelano
Babla, Pilniaka, Gumilowa, Klujewa, w wi´ziennej psychuszce zginà∏ poeta Charm, w ∏agrze
zgni∏ Mandelsztam, prze˝y∏ Sza∏amow i So∏˝enicyn, unikn´∏a go Achmatowa, ale ukarano jà
wieloletnià zsy∏kà i wi´zieniem jej syna” – tak
brzmi pierwsze zdanie „Ob∏awy”. A jak to by∏o
u nas z niepokornymi pisarzami?
W swojej ksià˝ce „Ob∏awa. Losy pisarzy represjonowanych” Joanna Siedlecka przedstawia
wybrane sylwetki 13 pisarzy polskich poddawanych represjom w latach 1945–89, nie prezentuje wszystkich. W ksià˝ce znalaz∏y si´ historie
Wojciecha Bàka, Jerzego Brauna, Stefana ¸osia,
W∏adys∏awa Grabskiego, Heleny Zakrzewskiej,
Jerzego Szaniawskiego, Jerzego Kornackiego,
Jerzego Zawieyskiego, Melchiora Waƒkowicza,
Januarego Grz´dziƒskiego, Paw∏a Jasienicy, Ireneusza Iredyƒskiego i Jacka Bierezina.
W Bibliotece
8 maja 2012 –
w ramach cyklu
Otwarte Lekcje
Historii odby∏o si´
spotkanie z Joannà Siedleckà. Autorka przedstawi∏a histori´ zwiàzku
Paw∏a Jasienicy
i Zofii O'Bretenny. Z dokumentów IPN przeanalizowanych przez Siedleckà wynika, ˝e Zofia O'Bretenny otrzyma∏a od SB „zlecenie na Jasienic´”
w po∏owie lat 60. Po pewnym czasie Jasienica zakocha∏ si´ w konfidentce dzia∏ajàcej jako TW
„Ewa” i poprosi∏ jà o r´k´.
O'Bretenny donosi∏a SB nie tylko na Jasienic´,
ale równie˝ na jego przyjació∏ i znajomych literatów,
m.in. na Kisielewskich, Bartoszewskich, Waƒkowiczów, Stomm´, S∏onimskiego, Grochowiaka, kardyna∏a Wyszyƒskiego i wielu innych. Ostatni donos
na m´˝a dotyczy∏ pogrzebu Jasienicy i osób, które
wzi´∏y w nim udzia∏. Do swojej Êmierci w 1997 r. nie
przyzna∏a si´ do wspó∏pracy z bezpiekà.
Podczas spotkania 8 maja Êwi´towaliÊmy
równie˝ Dzieƒ Bibliotekarza i Bibliotek, niespodziankà by∏ pyszny tort w kszta∏cie ksià˝ki. Dzi´kujemy Czytelnikom i Przyjacio∏om Biblioteki za
˝yczenia i pami´ç.

SPOTKANIE Z OPOWIEÂCIÑ AFRYKA¡SKÑ
10 maja po raz kolejny zaprosiliÊmy dzieci na
spotkanie z muzykiem Gwidonem Cybulskim.
Dzieci z Przedszkola Nr 261 pozna∏y afrykaƒskie
bajki. Nasz goÊç si´gnà∏ tym razem po histori´
poczàtku Êwiata, kiedy niebo by∏o na wyciàgni´cie r´ki, bardzo nisko i do.. jedzenia. W rytmie
b´bna, przy dêwi´kach balafonu, ko∏ysanie afrykaƒskiego bluesa na ngoni i harmonijk´ – ka˝da
piosenka tego spotkania by∏a przetaƒczona.
WERNISA˚ WYSTAWY
10 maja w Bibliotece G∏ównej odby∏ si´ wernisa˝
wystawy „Kopie m∏odych artystów”. Ekspozycja
prezentuje prace dzieci z sekcji rysunku i malar-

stwa weso∏owskiego OÊrodka Kultury. Obrazy powsta∏y pod opiekà Gra˝yny Bany. M∏odzi artyÊci
malowali kopie mistrzów: Jana Vermeera, Vincentego van Gogha, Diego Velazqueza, Walentina Aleksandrowicza Sierowa,
Edouarda Maneta i Ludwika Maciàga. Zapraszamy do oglàdania
obrazów do 4 czerwca.

si´ te˝ z zasadami zachowania si´ w bibliotece
i jak nale˝y dbaç o wypo˝yczone ksià˝ki. Mali
czytelnicy zostali przyjació∏mi biblioteki i ksià˝ek,
obiecali równie˝ wróciç do nas z rodzicami ☺
LUDOBÓJSTWO NA WO¸YNIU
Zapraszamy na Otwartà Lekcj´ Historii –
5.06.2012 godz. 18.30 do Biblioteki G∏ównej,
poruszymy temat ludobójstwa na Wo∏yniu w latach 1939–1945. GoÊciem spotkania b´dzie Ewa
Siemaszko – badaczka ludobójstwa dokonanego
na wo∏yƒskich Polakach. Za monografi´ „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiƒskich na ludnoÊci polskiej Wo∏ynia 1939–1945”
zosta∏a uhonorowana Nagrodà im. Józefa Mackiewicza, zosta∏a równie˝ odznaczona nagrodà
Kustosza Pami´ci Narodowej. Wst´p wolny!
SPOTKANIE Z ANNÑ BOLECKÑ
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Annà Boleckà – 19.06.2012 o g. 18.30 do Biblioteki G∏ównej. Pisarka zadebiutowa∏a w 1989 r. powieÊcià
„Leç do nieba”, za kolejnà powieÊç „Bia∏y kamieƒ”
(1994) otrzyma∏a nagrod´ im. W∏adys∏awa Reymonta. „Kochany Franz” (1999), powieÊç w listach, wyró˝niono nagrodà Pen-Clubu i tytu∏em
Warszawskiej Premiery Literackiej. W 2002 r. wyda∏a ksià˝k´ dla m∏odzie˝y „Latawce”, a dwa lata
póêniej powieÊciowà komedi´ romantycznà „Concerto d'amore”. Na spotkaniu odb´dzie si´ promocja najnowszej ksià˝ki autorki „Cadyk i dziewczyna”. Wst´p wolny!
Justyna Kwiatkowska

PRZEDSZKOLAKI
W BIBLIOTECE
W maju goÊciliÊmy
w naszej bibliotece
grupy przedszkolaków
z Przedszkola ABC
i z Niepublicznego
Przedszkola „Jacek
i Agatka”. Dzieci pozna∏y przestrzeƒ biblioteki: wypo˝yczalni´,
ksi´gozbiór i kàcik malucha z ksià˝kami mi´dzy innymi dla przedszkolaków. Zapozna∏y

Kulturalna Akademia Sàsiedzka zaprasza
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zaprasza do Kulturalnej Akademii Sàsiedzkiej na warsztaty wokalno-taneczne w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. W ka˝dà Êrod´ od 9 maja do 13 czerwca w godzinach 18.00–20.00 b´dziemy Êpiewaç, pracujàc nad dykcjà, oddechem
i interpretacjà tekstu, graç na instrumentach oraz taƒczyç taƒce etniczne
z ró˝nych stron Êwiata.
Wiek uczestników: od 5 do 100 lat! Warsztaty zakoƒczà si´ 23 czerwca piknikiem z okazji Nocy Âwi´tojaƒskiej.
Wi´cej informacji: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/2019
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kiem i tak ju˝ mocno napi´tych stosunków rodzinnych, wychodzà te˝ na
Êwiat∏o dzienne dawne sekrety i tajemnice. Ofertà sprzeda˝y jest zainteresowana ci´˝ko chora Melisa. M∏oda kobieta zauroczona posiad∏oÊcià, ale
i nieoczekiwanà znajomoÊcià, podejmuje zaskakujàcà decyzj´.
PowieÊç polecam g∏ównie Paniom.

Kàcik bibliofila
Tydzieƒ w zimie
Marcia Willett
Wzruszajàca, ciekawa,
ca∏kiem
zgrabnie skonstruowana
opowieÊç
o rodzinie z kornwalijskiej prowincji.
Pi´kna posiad∏oÊç
Moorgate, nale˝àca od pokoleƒ do rodziny Seliny, po Êmierci ojca musi zostaç sprzedana. Ta sytuacja jest poczàt-

Qlturka

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Willett M. – Tydzieƒ w zimie
2. Coben H. – Wszyscy mamy tajemnice
3. Ruiz Zafon C. – Wi´zieƒ Nieba
4. Pratchett T. – Niuch
s∏u˝b´, ale traktuje jà z godnoÊcià, niczym cz∏onka rodziny.
W „Hej, Skarbie” jesteÊmy
w latach dwutysi´cznych, wi´c
oko∏o pi´çdziesiàt lat po tym,
jak czarna spo∏ecznoÊç w koƒcu zdecydowa∏a si´ powiedzieç „Dosyç!”. I co
widzimy? Film teoretycznie ma opowiadaç histori´, która mog∏a si´ przydarzyç ka˝demu
dziecku z rodziny patologicznej. Szesnastolatka-analfabetka, nazywana przez wszystkich Precious (Skarb), nienaturalnie oty∏a, b´dàca
w drugiej cià˝y z w∏asnym
ojcem oraz pozostajàca
w bardzo trudnych relacjach
z matkà, udaje si´ do szko∏y
dla dziewczyn z problemami, gdzie wreszcie znajduje
nale˝ytà pomoc i opiek´.
Jednak w szkole tej prawie
wszystkie uczennice to
Afroamerykanki, mieszkajàce w brudnej, biednej dzielnicy w Stanach Zjednoczonych. Zaludnionej przez
czarnych w∏aÊnie. Mo˝e
wi´c Êlady podzia∏u rasowego nadal gdzieÊ nam towarzyszà, skoro ta grupa
w sporej cz´Êci ma bardzo
niski status spo∏eczny?
OczywiÊcie, tak samo jak w „S∏u˝àcych”, mamy
tutaj przyk∏ady na to, ˝e jednak Êwiat ruszy∏ do
przodu, jeÊli chodzi o zwalczanie rasizmu – nauczycielkà w szkole jest równie˝ Murzynka, która wiedzie ˝ycie na raczej wysokim poziomie,
podobnie jak piel´gniarz, który wyciàga pomocnà d∏oƒ do przebywajàcej na oddziale po∏o˝niczym g∏ównej bohaterki. Mo˝emy tu zobaczyç
jeszcze jedno niepokojàce zjawisko – szala nienawiÊci zaczyna przekr´caç si´ na drugà stron´
– matka Precious bia∏ych wyzywa od najgorszych (nauczycielk´, która proponuje córce
transfer do innej szko∏y, wyp´dza s∏owami: „Pogoƒ tà bia∏à suk´!”) i po niektórych bohaterach
widaç wyraênie, ˝e rasizm to nie zjawisko jednostronne.

Nie tylko Spike Lee
„Hej, Skarbie”
re˝. Lee Daniels

„S∏u˝àce”
re˝. Tate Taylor
Za lidera kina poruszajàcego problemy czarnej spo∏ecznoÊci uwa˝aliÊmy zawsze Spike’a Lee. I prawdopodobnie s∏usznie.
Jednak w ostatnich latach pojawi∏o si´ kilka filmów, które przypomnia∏y nam o bolesnej przesz∏oÊci stosunków ras bia∏ej i czarnej bàdê pokaza∏y jak sytuacja ta wyglàda obecnie – i ˝e wcià˝
nie jest najlepiej. Chodzi mi o obrazy „S∏u˝àce”
z 2011 roku oraz „Hej, Skarbie” z 2009.
Oba filmy, choç pozornie zupe∏nie ró˝ne, majà jeden istotny punkt wspólny, o którym wspomnia∏am ju˝ wczeÊniej – punktem centralnym sà
problemy czarnej spo∏ecznoÊci. „S∏u˝àce” opowiadajà o latach pi´çdziesiàtych i sà utrzymane
w s∏odko-gorzkiej komercyjnej konwencji, zaÊ
„Hej, Skarbie” to bardzo ci´˝ki film o wspó∏czesnoÊci, w którym nie ma ani grama s∏odyczy
i na pewno nie by∏ nastawiony na kasowy sukces. Pierwszy to pinezka przypominajàca nam,
˝e jeszcze nie tak dawno jak podleg∏ych traktowaliÊmy ludzi innej rasy, drugi to obraz tego, jak
sprawy potoczy∏y si´ dalej. Oba dobrze zagrane,
oba obsypane nagrodami.
W „S∏u˝àcych” mamy pokazany moment budzenia si´ ÊwiadomoÊci wÊród sprzàtaczek, ˝e
przecie˝ czas, by ktoÊ je us∏ysza∏, zobaczy∏, jak
sà traktowane. Czas pokazaç, ˝e nie sà podludêmi, dla których tworzy si´ osobne toalety i nie
mówi si´ im nawet zwyk∏ego „dzi´kuj´” za prac´ za marne grosze. Z ich wspomnieƒ powstaje
wi´c ksià˝ka pisana przez, co wa˝ne, bia∏à
dziennikark´. Bo w tym filmie znajdziemy kilka
pozytywnych postaci wÊród „tych okropnych
bia∏ych”. Poza dziennikarkà Skeeter jest tu te˝
kura domowa Celia, która owszem, zatrudnia
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5. Ulatowska M. – Przypadki pani Eustaszyny
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Fabijaƒski P. – Las: pytania i odpowiedzi
2. Steffensmeier A. – Krowa Matylda
na czatach
3. Collins S. – W pierÊcieniu ognia
4. Collins S. – Kosog∏os
Literatura popularnonaukowa:
1. Isakowicz-Zaleski T. – Chodzi mi tylko o prawd´
2. Segev T. – Siódmy milion: Izrael –
pi´tno zag∏ady
Iza Zych
Jak wspomnia∏am na poczàtku, oba filmy zosta∏y doskonale zagrane. W „S∏u˝àcych” talentem do ról dramatycznych wykaza∏a si´ znana z komedii Emma Stone (w roli Skeeter), jednak uwag´ skupiajà przede wszystkim postacie
s∏u˝àcych (w tych rolach Viola Davis i Octavia
Spencer) oraz nieco zwariowana gospodyni domowa z ludzkim podejÊciem do s∏u˝by, czyli Celia (Jessica Chastain). W „Hej, skarbie” poza g∏ównà bohaterkà wielkim talentem wykaza∏a
si´ Mo’Nique grajàca matk´ Precious – jej poruszajàcy monolog pod koniec filmu na d∏ugo zapada w pami´ç mimo swojego przera˝ajàcego wyrazu.
Pozosta∏e role drugo- i trzecioplanowe tak˝e nie zosta∏y
potraktowane po macoszemu i momentami mamy
wra˝enie obcowania z dokumentem. Dodatkowo „Hej,
skarbie” nale˝y pochwaliç
za nietypowe zdj´cia (gwa∏towne przejÊcia mi´dzy rzeczywistoÊcià Precious sk∏adajàcà si´ g∏ównie ze sma˝onego kurczaka, ohydnego
ojca, okropnej matki, brudu
i biedy, a jej marzeniami
o s∏awie i bogactwie), zaÊ
oba obrazy dostajà moje
brawa za wielowàtkowoÊç
– oprócz centralnych historii wokó∏ rozgrywa si´
wiele dramatów, które dope∏niajà ca∏oÊci, tworzàc coÊ naprawd´ wartego uwagi.
Na pewno filmem bardziej artystycznym jest
nieco offowe „Hej, skarbie”, jednak doÊç cukierkowe i rzàdzàce si´ prawami ckliwego Hollywood „S∏u˝àce” trzymajà równie˝ naprawd´ wysoki poziom jak na tak komercyjny film. Dlatego
te˝ szczerze polecam oba – tym, którzy wolà
obejrzeç coÊ lekkiego i podnoszàcego na duchu,
a jednak z przekazem – „S∏u˝àce”, zaÊ fanom
depresyjnego kina z nutkà nadziei i ogromem artyzmu – „Hej, skarbie”.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Oto nasi kolejni
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, Drogie
Maleƒstwa, witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej
dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na Was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Antek Mikosza
Urodzi∏ si´ 8 grudnia 2011 r.
Waga 3250 g.

Emilka Pyrzanowska
Urodzi∏a si´ 27 lutego 2012 r.
Mieszkanka Starej Mi∏osny.

Gabrysia Hornowicz
Urodzi∏a si´ 3 marca 2012 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Mieszkanka Weso∏ej-Zielonej.

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom – ul. Jana Paw∏a II
(róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do nast´pnego numeru przyjmujemy do dnia 19 czerwca 2012 r.

AUTOMATYCZNE SYSTEMY
NAWADNIANIA OGRODÓW

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

W naszej ofercie mamy również projektowanie
ogrodów i terenów zielonych, serwis, jak również
projektowanie i montaż domowych oranżerii.

www.nawodnionyogrod.pl
Wykonujemy projekty systemów nawadniania,
korzystając z materiałów renomowanych producentów: m.in. Hunter, Weathermatic oraz RainBird.

biuro@nawodnionyogrod.pl

III edycja konkursu fotograficznego

tel.: 602 44 64 84, 791 44 40 23

„Weso∏a – Nieznane oblicza”
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy serdecznie zaprasza do udzia∏u
w dzielnicowym konkursie fotograficznym pn.
„Weso∏a – Nieznane oblicza”.
Celem konkursu jest zainspirowanie osób fotografujàcych do dostrze˝enia walorów dzielnicy Weso∏a, odkrywania nieznanych, urokliwych
miejsc i pozytywnych aspektów ˝ycia spo∏ecznoÊci lokalnej, a tak˝e umo˝liwienie konfrontacji dokonaƒ i doskonalenie warsztatu.
Prace mo˝na zg∏aszaç w czterech kategoriach tematycznych:
• krajobrazy,
• architektura wczoraj i dziÊ,
• reporta˝ spo∏eczny z ˝ycia dzielnicy (seria
3 zdj´ç),
• zdj´cia artystyczne (abstrakcja, kola˝, etc.).
Termin zakoƒczenia konkursu: 15 wrzeÊnia 2012 r.
W imieniu organizatorów serdecznie zach´camy Paƒstwa do udzia∏u
w konkursie!
Regulamin do pobrania na naszej stronie pod adresem: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/110 /n/1905.
Hanna Kowalska

Zapraszamy do przedszkola!
•
•

przedszkole dla dzieci w wieku 2,5 do 5 lat
dla dzieci 6-letnich ZERÓWKA do wyboru –
nauka w systemie przeszkolnym lub szkolnym

Nasze Przedszkole jest ma∏à kameralnà placówkà z rodzinnà
atmosferà i bogatym programem zaj´ç, w tym j´zyk angielski
(codziennie) i j´zyk niemiecki.

NISKIE CZESNE !!!
aju
W Warszawie-Weso∏ej na skr
ew,
lnym otoczeniu drz
parku, w spokojnym i natura
dziecka przedszkole!
jest wymarzone dla Twojego

Mamo, Tato!

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

Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90 m2 na terenie 3497 m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà si´ dwa lokale o pow. 96,95 m2 (dwupoziomowe) plus ogród oraz dwa o pow. 62,32 m2.

•
•
•
•
•
•
•

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji
i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska
∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi
punktami Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà
¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.

• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe,
urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum
Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà
inwestycj´ od Centrum Handlowego Goc∏aw.

96,95 m2 powierzchni mieszkalnej
salon 26 m2
3 sypialnie
2 ∏azienki
ok. 100 m2 w∏asnego ogródka
gara˝
cena 5.400/m2

Rezerwujàc
na etapie budowy
mo˝esz zaoszcz´dziç
do 15% ceny!!!

Rzut parteru

Biuro Sprzeda˝y: tel. +48 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
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Rzut pi´tra
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HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

19

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

15 maja w SP173 odby∏o si´ wiele ciekawych
zaj´ç, których celem by∏o pog∏´bianie szacunku
i mi∏oÊci do najbli˝szych cz∏onków rodziny oraz
wskazywanie na wa˝nà rol´ babç i dziadków
w ˝yciu rodzinnym, ich wiedz´ i doÊwiadczenie.
Odby∏o si´ spotkanie z dziadkiem jednej
z uczennic – panem Zbigniewem Gajewskim, zast´pcà Dyrektora Generalnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pan
Gajewski fascynujàco opowiada∏ dzieciom o tym
skàd si´ biorà pieniàdze, co to jest biznes i czy

„I Can Do It”
15 maja 2012 r. w SP nr 174 im. Tadeusza
KoÊciuszki odby∏ si´ pierwszy dzielnicowy konkurs j´zyka angielskiego dla uczniów drugiego
etapu edukacyjnego: I English Competition
„I Can Do It”. Pi´tnastu uczniów (finalistów
konkursów szkolnych) z trzech szkó∏ sprawdza∏o swoje kompetencje j´zykowe.
Laureatami zostali kolejno:
• I miejsce Hubert Wysocki, SP 173,
• II miejsce Adam Wojciechowski, Spo∏eczna
SP nr 12,
• III miejsce Oliwia Kiepek, Spo∏eczna SP nr 12.
Pomys∏odawcà i koordynatorem konkursu by∏

Oscar Mazzotti – nauczyciel przedmiotu
w SP 174. Podobne konkursy odbywajà si´ nie
tylko w Ameryce i innych krajach angloj´zycznych, ale równie˝ w tych paƒstwach, gdzie dzieci uczà si´ j´zyka angielskiego w szkole. Uczniowie pisali test i udzielali ustnych odpowiedzi.
Wa˝nym elementem konkursu by∏ Spelling Bee
– czyli przeliterowanie wyrazu angielskiego.
Sposób organizacji konkursu pozwoli∏ na wy∏onienie zwyci´zców jeszcze tego samego dnia –
otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Drobne upominki i dyplomy zosta∏y wr´czone tak˝e
reszcie uczestników. Wygranym gratulujemy i liczymy, ˝e nasz konkurs wpisze si´ w coroczny harmonogram konkursów szkolnych.
Marzena Delak

Czy ma∏e firmy sà wa˝nym
klientem dla Banku BG˚?
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa to bardzo
wa˝ny segment dla Banku BG˚ – wyjaÊnia Anna
Âledê, p.o. dyrektora XVIII Oddzia∏u w Warszawie.
Przygotowujàc ofert´ produktów i us∏ug dedykowanych tej grupie Klientów, której potrzeby
przez lata obs∏ugi doskonale poznaliÊmy, staramy si´ dostarczaç najwygodniejsze, zapewniajàce wiele korzyÊci rozwiàzania, dostosowane do
specyfiki tych firm. Nasze produkty opracowujemy w odpowiedzi na wyraêne sygna∏y p∏ynàce
ze strony ma∏ego i Êredniego biznesu.
Majàc na uwadze du˝à konkurencj´ bankowà, prosz´ powiedzieç, jakie sà oczekiwania
ma∏ych i Êrednich firm wobec banków?
Przy obecnej du˝ej konkurencji bankowej, firmy zwracajà uwag´ na wiele aspektów oferty.
Wa˝na jest, jak dla ka˝dego z nas, atrakcyjna oferta cenowa, minimum formalnoÊci, szybkoÊç uzyskania decyzji, prostota procedur oraz
szeroko rozumiane doradztwo finansowe.
Bank BG˚ w po∏owie marca wprowadzi∏ do
oferty kompleksowà i nowoczesnà ofert´ pakietów dla firm i rolników. Na czym polega
zmiana, bo przecie˝ wczeÊniej bank mia∏ ju˝
w ofercie pakiety?
RzeczywiÊcie, posiadaliÊmy ofert´ pakietów,
którà postanowiliÊmy poszerzyç i zmodyfikowaç,
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wprowadzajàc nowe, ale i zachowujàc wiele docenianych przez Klientów poprzednich rozwiàzaƒ. Tak
powsta∏o siedem nowych pakietów, dopasowanych
do oczekiwaƒ pi´ciu segmentów: Firm Mikro, MSP,
Non-profit, Rolników, podmiotów prowadzàcych
dzia∏alnoÊç rolniczà i grup producenckich. Ka˝dy
z siedmiu pakietów zawiera zró˝nicowanà gam´
produktów i us∏ug. Oferujemy pakiety zarówno dla
firm ograniczajàcych swojà aktywnoÊç do korzystania z podstawowych produktów, realizujàc w wi´kszoÊci obrót gotówkowy, jak i dla firm zainteresowanych specjalistycznymi us∏ugami. Niezale˝nie od rodzaju pakietu, jaki przedsi´biorca zdecyduje si´ wybraç, w ka˝dym z nich otrzyma rachunek bie˝àcy,
bankowoÊç elektronicznà i produkty do lokowania
nadwy˝ek pieni´˝nych. Pojawi∏o si´ te˝ rozwiàzanie
dla klientów, którzy w szybki i wygodny sposób chcà
uzyskaç dodatkowe Êrodki – przygotowaliÊmy dla
nich pakiet Biznes Lider Plus z szybkim dost´pem
do debetu, przy zachowaniu minimum formalnoÊci.
Oferta jest rzeczywiÊcie ró˝norodna. Czy
jednak jest jakaÊ grupa Klientów, na której
Bankowi BG˚ zale˝y najbardziej?
Bank BG˚ obs∏uguje wszystkie segmenty klientów instytucjonalnych i przy tej ró˝norodnoÊci
chcemy pozostaç. Natomiast to, co jest warte
podkreÊlenia, to ˝e nowa oferta pakietowa w sposób szczególny zosta∏a dobrana do potrzeb klien-

warto byç przedsi´biorcà. Po zaj´ciach dzieci
stwierdzi∏y, ˝e wiele mo˝na nauczyç si´ od
dziadków i babç, gdy˝ majà ogromnà wiedz´.
A najwa˝niejsze, ˝e kochajà swoje wnuki i sami
sà przez nie kochani i szanowani.
Spotkanie z Sybirakiem panem Wies∏awem
Stypu∏à by∏o niezwykle cennà lekcjà patriotyzmu
i historii polskich rodzin oraz roli najbli˝szych
cz∏onków rodziny w ˝yciu ka˝dego z nas.
W wierszach, opowiadaniach, scenkach dramowych, piosenkach, pracach plastycznych –
dzieci wyra˝a∏y swà mi∏oÊç i szacunek dla cz∏onków swojej rodziny.
Bernadetta Gierczycka

Laureaci konkursu, od prawej: Hubert
Wysocki, Adam Wojciechowski, Oliwia Kiepek
tów z segmentu Mikro oraz MSP i z pewnoÊcià na
tle oferty rynkowej spe∏ni ich oczekiwania. Poza
tym tradycyjnie nie zapominamy, a wr´cz
wzmacniamy swojà ofert´ dla sektora Agro. Dla
najbardziej wymagajàcych przygotowaliÊmy Pakiet Agro Lider Presti˝. SkupiliÊmy si´ w nim nie
tylko na ofercie stricte bankowej, ale równie˝ doradczej, poniewa˝ Klienci posiadajàcy ten pakiet
otrzymujà AgroTydzieƒ – elektroniczny biuletyn
o charakterze informacyjno-poradnikowym, redagowany przez specjalistów Banku BG˚.
NowoÊcià jest darmowy Pakiet Spo∏eczny
Lider. Do kogo on jest skierowany?
Tak, to bezp∏atny pakiet dedykowany dla organizacji po˝ytku publicznego. Jako bank spo∏ecznie
zaanga˝owany, staramy si´ pomagaç i aktywnie
uczestniczyç w ˝yciu lokalnych spo∏ecznoÊci.
Jakie efekty sprzeda˝owe bank chce osiàgnàç dzi´ki nowej ofercie?
Chcemy wzmocniç swojà pozycj´ w segmencie Firm Mikro i MSP. Chcemy byç bankiem
pierwszego wyboru dla klientów z miast do 250
tys. mieszkaƒców. Znamy tych klientów, wiemy
czego potrzebujà, a zatem jesteÊmy im w stanie
zaoferowaç dobrze dopasowane i atrakcyjne
us∏ugi. OczywiÊcie chcemy tak˝e wzmacniaç
naszà pozycj´ lidera i eksperta w sektorze Agro.

Zapraszamy do oddzia∏u Banku BG˚ w Warszawie,
ul. Trakt Brzeski 52a, tel. 22 773 11 46.

Tekst sponsorowany

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Rodziny
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ki do wyst´pu. Uk∏ad taneczny by∏ zarówno urokliwy, jak i efektowny. Bràzowy puchar przypad∏ Przedszkolu
nr 260, a niepubliczne przedszkole KubuÊ Puchatek i Przyjaciele otrzyma∏o wyró˝nienie.
Wyst´py konkursowe przeplatane by∏y pokazami tanecznymi. Swoje umiej´tnoÊci w taƒcu
towarzyskim pokazali Wiktoria Skorupska i Wojciech Grabowski z klubu tanecznego „Mako”
z Sulejówka, natomiast dziewczynki z Przedszkola ABC zaprezentowa∏y taniec nowoczesny.
Podczas obrad jury dzieci bra∏y udzia∏ w konkursie. Tym razem mog∏y nauczyç si´ podstawowego kroku jednego z taƒców towarzyskich: cha-chy, a nast´pnie sprawdziç swoje umiej´tnoÊci.
Korzystajàc z okazji serdecznie dzi´kujemy ks.
J. Skarpetowskiemu – proboszczowi tutejszej
parafii za udost´pnienie sali widowiskowej, natomiast wszystkich uczestników konkursu goràco
pozdrawiamy i cieszymy si´, ˝e kolejny raz wzi´liÊcie udzia∏ w naszym przedsi´wzi´ciu. Mamy
nadziej´, ˝e mi∏o sp´dziliÊcie czas.

V Konkurs Taƒca Nowoczesnego
W dniu 25 kwietnia w Sali Parafialnej KoÊcio∏a Âw. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2 odby∏
si´ V Konkurs Taƒca Nowoczesnego dla dzieci 5-letnich ucz´szczajàcych do przedszkoli
dzielnicy Weso∏a.
Organizatorem imprezy by∏o Przedszkole
Nr 262 przy finansowym wsparciu Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a.
W konkursie wzi´∏y udzia∏ 4 placówki przedszkolne, które oceniane by∏y przez jury. Wyst´pom dzieci bacznie przyglàdali si´: p. J. Szmytkowski z Wydzia∏u OÊwiaty Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, p. M. Miros – nauczycielka
taƒca w placówkach przedszkolnych, a tak˝e
w∏aÊcicielka szko∏y tanecznej „Art- Dance”, p.
A. Guga∏a-Szczerbicka – instruktorka hip-hopu
i p. A. Jakubiak – instruktor taƒca nowoczesnego i towarzyskiego.
W tym roku najlepiej zaprezentowali si´ gospodarze imprezy – Przedszkole Nr 262 – otrzymujàc z∏oty puchar. W szczegó∏ach dopracowa-

ne stroje, akrobatyczne ruchy, Êmia∏oÊç i pewnoÊç siebie da∏y „Weso∏ym ˝abkom” w pe∏ni zas∏u˝one drugie miejsce. Zespó∏ taneczny repre-

zentowa∏ Przedszkole nr 259. Wielkie brawa nale˝à si´ nie tylko wspania∏ym tancerkom, ale tak˝e p. A. Drzonek, która przygotowa∏a dziewczyn-

Ewa Mrozowska

„Weêmy losy Ziemi w swoje r´ce!!!” – ekoapel
Zespó∏ Szkó∏ Nr 94 przy ul. Krótkiej 1 pr´˝nie
dzia∏a ekologicznie. Uczniowie ch´tnie uczestniczà w ró˝norodnych akcjach, np. w konkursie
„Warszawa bez elektroÊmieci” czy „Sprzàtanie
Âwiata”. 18 maja 2012 r. odby∏ si´ w naszej
szkole ekologiczny apel nawiàzujàcy do dzielnicowych Dni Recyklingu i Âwiatowego Dnia Ziemi, przygotowany przez p. Marzen´ Borkowskà
i p. Joann´ Gajewskà.
Uczniowie przybli˝yli nam histori´ Dnia Ziemi.
DowiedzieliÊmy si´, ˝e pomys∏ powsta∏ w Stanach
Zjednoczonych i po raz pierwszy Ziemia obchodzi∏a
swoje Êwi´to 22 kwietnia 1970 r. Do polskiego kalendarza ekologicznego Dzieƒ Ziemi trafi∏ w 1990 r.

Apel nawo∏ywa∏ do poszanowania
otaczajàcej nas przyrody. Uczniowie
przedstawili z humorem powa˝ne problemy zwiàzane z niszczeniem Êrodowiska. Przyk∏adem tego by∏a inscenizacja wiersza „Wandal” w wykonaniu Julii Orskiej i Tomka Podgórskiego.
Niezapomnianà kreacj´ smutnej Ziemi stworzy∏a Sylwia Nowak. Mamy nadziej´, ˝e wyra˝one przez nià „cierpienie naszej Planety” na d∏ugo poruszy
serca wszystkich i zach´ci do aktywnego dzia∏ania na rzecz Êrodowiska.
Kasia Korbowicz i Julia Orska, Êpiewa-

„WÊcibscy” w Robusiu
25 kwietnia Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ” na chwil´ zamieni∏o si´ w teatr.
Na scenie stan´∏y przedszkolaki, które wraz
z kadrà pedagogicznà
przygotowa∏y przedstawienie, ukazujàce
losy bohaterów najnowszej ksià˝ki dla
dzieci pt. „WÊcibscy”.
Ju˝ tradycjà si´ sta∏o,
˝e wszystkie premiery
najnowszych ksià˝ek
czy p∏yt pani Doroty
Gellner, honorowego
patrona naszego przedszkola, odbywajà si´
w „ROBUSIU”. W zwiàzku z premierà ksià˝ki
mogliÊmy goÊciç w naszym przedszkolu znakomitych goÊci. Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏a nas
autorka ksià˝ki wspó∏pracujàca z naszym przed-

szkolem od lat pani Dorota Gellner, reprezentanci Wydawnictwa Bajka oraz rodzice naszych Robusiaków. WÊród publicznoÊci zasiad∏ równie˝
burmistrz Warszawy
Weso∏ej Pan Krzysztof Kacprzak.
Dzieciom dzi´kujemy za wspania∏y wyst´p, pani Dorocie
za kolejnà weso∏à
i dowcipnà ksià˝eczk´ do naszej biblioteki. Zainteresowanych
zapraszamy do odwiedzenia zak∏adki
Wydarzenia na naszej stronie internetowej www.robus.pl, gdzie
mo˝na zobaczyç wi´cej zdj´ç z tej uroczystoÊci.
Magdalena Gàsiewicz

jàc zmienionà wersj´ piosenki „Stokrotka”, przedstawi∏y tragicznà wizj´ zdewastowanego Êrodowiska przysz∏oÊci. Piotr Tarnowski w swoim pokazie
multimedialnym zach´ca∏ nas do bycia EKO.
Punktem kulminacyjnym apelu by∏a prezentacja mody ekologicznej, przygotowana przez
uczniów klas 4–6 szko∏y podstawowej i I–III
gimnazjum. Ekokreacje pokaza∏y, jak w praktyczny sposób mo˝na wykorzystaç odpady, które
produkujemy. Pomys∏owoÊç projektantów mile
zaskoczy∏a wszystkich uczniów i nauczycieli
oraz przysporzy∏a wiele radoÊci.
Niepowtarzalna bi˝uteria z metalowych kapsli
i nakr´tek od butelek sta∏a si´ obiektem westchnieƒ wielu dziewczàt i paƒ. Ch∏opcy natomiast
z zainteresowaniem oglàdali rekwizyty dla gentlemanów, typu: kapelusze, krawaty, kamizelki.
Apel uzmys∏owi∏ wszystkim, jak wa˝ny jest
w dobie technicznych osiàgni´ç ekologiczny
tryb ˝ycia i recykling. A wi´c... „Weêmy losy
Ziemi w swoje r´ce!!!”.
Adrianna Baraƒska
Marta Kotuszewska
Magdalena Krutel
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Migawki ze Êwietlicy SP 171
Czerwiec… Za chwil´ zabrzmi ostatni w tym
roku szkolnym dzwonek i zacznà si´ wyczekiwane wakacje. B´dziemy czekaç na wrzesieƒ,
wspominajàc ostatnie miesiàce sp´dzone w naszej Êwietlicy. A jest co wspominaç!
Ten rok szkolny obfitowa∏ w wiele ró˝norodnych wydarzeƒ, mi´dzy innymi w konkursy
i kiermasze Êwiàteczne. Odby∏o si´ te˝ przedstawienie jesienne.

uczniowie naszej szko∏y obejrzeli przygotowanà
przez dzieci ze Êwietlicy wystaw´ pluszowych
miÊków i ich portretów wykonanych ró˝nymi
technikami plastycznymi. Odby∏ si´ konkurs wiedzy o misiach poprzedzony prezentacjà multimedialnà. Obchody zakoƒczy∏y si´ projekcjà filmów
rysunkowych z misiami w roli g∏ównej.
W mijajàcym roku szkolnym Êwietlica patronowa∏a wielu konkursom, w tym dwóm wewnàtrzszkolnym: na plakat pod has∏em „LEKKI TORNISTER” oraz na projekt zabawki choinkowej. Poza nimi w Êwietlicy odby∏o si´ wiele innych konkursów – ich efektem by∏y pi´kne prace plastyczne a wszyscy laureaci otrzymali nagrody.
W naszej Êwietlicy w szczególny sposób obchodziliÊmy Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i Wielkiej

Nocy. ZorganizowaliÊmy kiermasze, na których
dzieci sprzedawa∏y pi´kne ozdoby tematycznie
zwiàzane z charakterem Âwiàt. Wszystkie prace
uczniowie wykonali w∏asnor´cznie na zaj´ciach
plastycznych. Kiermasze cieszy∏y si´ ogromnym
powodzeniem, dzieci zaanga˝owa∏y si´ w ich organizacj´ ca∏ym sercem. Przed Wielkanocà nasze sale zamieni∏y si´ w królestwo ciast. Wspólnie piekliÊmy mazurki. Podczas ich ozdabiania
inwencjà wykaza∏y si´ wszystkie dzieci. Degustacja odby∏a si´ w przedÊwiàtecznà Êrod´.
Po ostatnich Êwi´tach pi´kna pogoda pozwoli∏a nam na organizowanie gier i zabaw na
Êwie˝ym powietrzu. Wszyscy z radoÊcià powitaliÊmy wiosn´.
A w wolnych chwilach wymyÊlamy nowe wyzwania dla naszej Êwietlicy na nadchodzàcy rok
szkolny 2012/2013.
Anita Pogorzelska

Âwi´to Konstytucji 3. Maja
Jesienià dzieci przygotowa∏y inscenizacj´ „O kuÊnierzu je˝u Igie∏ce”. Ch´ç wzi´cia udzia∏u w przedstawieniu wyrazi∏o tak wielu uczniów, ˝e wystàpi∏y
dwa zespo∏y aktorów! Na spektakl zaprosiliÊmy
wszystkie klasy 0–III oraz rodziców wyst´pujàcych
uczniów. M∏odzi aktorzy zebrali zas∏u˝one brawa!
Wielkim powodzeniem cieszy∏y si´ w Êwietlicy
dwudniowe obchody Dni Misia. W tym czasie

Dnia 10.05.2012 r. w szkole podstawowej
nr 171 im. Stanis∏awa Staszica odby∏y si´ obchody Âwi´ta Konstytucji 3. Maja. Klasy IVa i IVb przygotowa∏y krótkà opowieÊç o historii tego Êwi´ta.
Uczniowie przypomnieli nam o dawnych czasach i sytuacjach, które
si´ wtedy wydarzy∏y.
Pokazali, jak straszny

Fundacja Szkoły Społecznej w Warszawie-Wesołej

zaprasza dzieci w wieku 2,5–6 lat
do otwieranego w 2012/13 r.
przedszkola artystyczno-j´zykowego

„BUŁHACZEK
„BUŁHACZEK”
BUŁHACZEK”
W naszym przedszkolu dzieci:
rozwinà swojà kreatywnoÊç
(zaj´cia ceramiczne, twórcze myÊlenie,
plastyczne, teatralne, muzyczne)
nauczà si´ j´zyków obcych (j. angielski
codziennie)
b´dà eksperymentowaç, doÊwiadczaç,
poznawaç wszystkimi zmysłami
otaczajàcy Êwiat
nauczà si´ wspólpracy w grupie
b´dà uÊmiech´te, odwa˝ne i dobrze
przygotowane do szkoły

UCZYMY OD PRZEDSZKOLA
DO MATURY!!!
Informacje i zapisy:
(22) 773 55 92, w godz. 8.30–16.00
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dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa by∏ rozbiór Polski. Zaborcy narzucili
nam swój j´zyk i kultur´, w szko∏ach nie
mo˝na by∏o uczyç si´
j´zyka polskiego. Polacy byli niepos∏uszni,
i za to ponosili powa˝-

ne kary. Hugo Ko∏∏àtaj, Ignacy Potocki i Stanis∏aw
Ma∏achowski chcàc naprawiç struktur´ politycznà Polski, po kryjomu pracowali nad tekstem
ustawy Konstytucji 3. Maja. Podczas zgromadzenia na placu zamkowym og∏oszono t´ ustaw´. Warszawiacy
wiwatowali na czeÊç króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego i twórców Konstytucji. Jednak ich radoÊç nie trwa∏a d∏ugo.
W 1973 r. nastàpi∏ II rozbiór Polski, a dwa lata póêniej III rozbiór
Polski. Polska przesta∏a istnieç.
Znikn´∏a z mapy Europy na d∏ugie 123 lata. Odzyska∏a niepodleg∏oÊç 11 listopada 1918 roku.
O tym wszystkim opowiedzia∏
nam Stanis∏aw Staszic, patron naszej szko∏y. Nudzà nas uroczystoÊci, apele, rocznice i Êwi´ta,
lecz naród, który nie zna swojej przesz∏oÊci,
umiera i nie buduje przysz∏oÊci. Nie bàdêmy
ignorantami, szanujmy naszà ojczyzn´ i symbole
narodowe. Nie niszczmy tego, co wywalczyli nasi przodkowie, cz´sto za cen´ ˝ycia.
Klaudia Por´ba z kl. IVa

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

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Lecznica Stomatologiczna

ELIXIR
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej) Warszawa–Weso∏a
tel. (22) 773 21 12, (22) 795 74 62

Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
+ Zabiegi estetyczne
Protetyka
+ Leczenie ortodontyczne
Chirurgia
+ Implantologia
Diagnostyka radiologiczna na miejscu:
pantomogram, rtg cyfrowe, cefalometria, tomografia szcz´k i zatok

Godziny otwarcia:

pon–pt 9.00–20.00
sobota 9.00–13.00

Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà

PROMOCJA
Maj 2012 – Lipiec 2012
motortest ®

Krzysztof Szadkowski

www.motortest.com.pl

WYBIELANIE Z¢BÓW
399 z∏

1000 z∏ TERAZ TYLKO

Pe∏na oferta finansowa: kredyty 50/50, standardowe,
leasingi, pakiety ubezpieczeniowe – wartoÊç fakturowa
do 3 lat. Bezgotówkowa likwidacja szkód

Zapraszamy do salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie,)
Godziny otwarcia: pon–pt 9–18, sob 9–14, tel./fax 22 868-01-21 do 23, 22 868-22-56

+

www.lecznica-elixir.pl

+
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Dzielnicowe konkursy

MIĘDZYKULTUROWE LATO
W WESOŁEJ edycja lata
ga
Dru

wiele atrakcji i wiedzy goście z US, UK, Hiszpanii
świetna zabawa, nauka od native speakers
osłuchanie z językiem i nauka

świetna zabawa!
wiek - 5-12 lat

Fiesta

2-6 lipca '12

Tydzień gorących atrakcji w rytmach flamenco!
Gry i zabawy prosto z kraju słońca i pomarańczy!

English Tea

2-6
9-13lipca
lipca'12
'12

Tydzień fascynujących gier z angielską herbatką
w tle.
16-20 lipca '12

American Summer

Tydzień wakacji w amerykańskim stylu.
Animatorzy zza mórz nie pozwolą się nudzić!

ul.Wspólna 55,Wesoła-Zielona, tel. 22 773 40 28
więcej informacji na:

www.szkola-dwujezyczna.pl

Odetnij ten kupon i złóż w sekretariacie
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wesołej
a otrzymasz 10% rabatu na Międzykulturowe Lato!
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W pierwszej dekadzie maja Gimnazjum 119 by∏o gospodarzem dwóch
konkursów szkolnych o zasi´gu dzielnicowym: Dzielnicowego Konkursu
Piosenki Obcoj´zycznej oraz Dzielnicowego Konkursu Matematycznego.
Uczestnicy Konkursu Piosenki Obcoj´zycznej oceniani byli w dwóch kategoriach: szko∏y podstawowe i gimnazja. Ponadto w kategorii gimnazjum
osobno startowali soliÊci oraz duety i zespo∏y.
WÊród uczniów szkó∏ podstawowych zwyci´zcami zostali: I miejsce
exaequo – zespó∏ Muppets Team (SP 173) oraz Marysia Kondraciuk
(SSP 12), II miejsce Ma∏gosia Brzozowska (SSP 12), a III miejsce Julia
Ruszkiewicz (SP172) oraz Jakub Dmochowski (SSP12).
Dodatkowo jury przyzna∏o
Oli Grotkowskiej i Natalii
Skierskiej (SP69), Justynie
Antosiewicz (SP 173) oraz
Wiktorii Dobrowolskiej (SP
173) wyró˝nienie za wyjàtkowà barw´ g∏osu, a zespo∏owi
Puppet Pals (SP173) – wyró˝nienie za efekt teatralny.
WÊród gimnazjalistów jury
przyzna∏o nagrody nast´pujàcym wykonawcom: I miejsce
Klaudii Milczarczyk (G 119), II miejsce exaequo Karolinie Matyjaszczyk
(G119) oraz Katarzynie Kujawskiej, której akompaniowa∏ Marcin Znidericz
(GA im. E. Bu∏haka), natomiast Zuzanna Niziuk (G118) zdoby∏a wyró˝nienie.
W kategorii duety i zespo∏y I miejsce zajà∏ zespó∏ Redhead (G119),
II miejsce – duet Pawe∏ Szmytkowski, Marianna Kowalewska (G119),
a III miejsce – zespó∏ Fusion (GA im. E. Bu∏haka).
Dzi´kujemy za zainteresowanie naszym konkursem, wszystkim m∏odym
artystom serdecznie gratulujemy i cieszymy si´ ze stale rosnàcego poziomu festiwalu.
W Dzielnicowym Konkursie Matematycznym pt. „Matematyka si´ liczy”.
dru˝yny reprezentujàce poszczególne szko∏y walczy∏y na trzech poziomach:
klas pierwszych, drugich i trzecich. WÊród klas pierwszych I miejsce zaj´∏a
Hanna Smolak (G119), II miejsce – Aleksander Walczuk (G119), III miejsce
– Barbara Mienkina (G119). Zwyci´zcà na poziomie klas drugich zosta∏a Dominika Moƒka (G119), a po bardzo wyrównanej walce trzy równorz´dne drugie miejsca zaj´∏y: ˚aklina Grajda (G120), Marta Niewiadomska (G119)
oraz Katarzyna Seweryn (G119). WÊród uczniów klas trzecich najlepsi okazali si´: Jakub Ciwiƒski (G119), który zajà∏ I miejsce, Zofia Romanowska
(G119) II miejsce oraz Anna D´bowczyk (G120) – III miejsce.
Gratulujemy m∏odym matematykom i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przysz∏ym roku szkolnym. Wszystkim nauczycielom, których podopieczni wzi´li udzia∏ w zmaganiach serdecznie dzi´kujemy. Dzi´kujemy równie˝
za pomoc i wspó∏prac´ okazanà podczas organizacji konkursów i udzia∏ w pracach jury. Zapraszamy za rok!
D. Krzy˝anowska, D. Zió∏kowska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Edukacja dla bezpieczeƒstwa,
czyli przygoda w mundurze
Ka˝dy z nas na w∏asnej skórze
móg∏ si´ przekonaç, jak ci´˝ka jest
kamizelka kuloodporna albo stra˝acka butla z powietrzem. ZobaczyliÊmy, jak ciasno jest w czo∏gu. MogliÊmy strzelaç z karabinków i pistoletów. Tak wyglàda∏y zaj´cia z edukacji
dla bezpieczeƒstwa i przysposobienia obronnego w Pierwszym Gimnazjum Autorskim i I Spo∏ecznym Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Bu∏haka w Starej Mi∏oÊnie.
Lekcje zosta∏y po∏àczone w jeden
blok i trwa∏y tydzieƒ. Przygotowa∏ je
pan Jaros∏aw Rybak, autor wielu ksià˝ek o tematyce wojskowej. Pierwsze dwa dni by∏y poÊwi´cone teorii. Póêniej przeszliÊmy do dzia∏ania. NauczyliÊmy si´ wielu ciekawych i bardzo
wa˝nych rzeczy. Udzielania pierwszej pomocy
uczyli nas stra˝acy z OSP w Starej Mi∏oÊnie.
Sztuczne oddychanie çwiczyliÊmy na specjalnym fantomie. Ka˝dy móg∏ za∏o˝yç kombinezon
i wyposa˝enie stra˝aka, a potem zobaczyç, jak
ci´˝ko utrzymaç wà˝ stra˝acki.
Saperzy z Patrolu Saperskiego nr 17 z 1. Brygady Pancernej w Weso∏ej nauczyli nas zasad
post´powania po znalezieniu podejrzanych zardzewia∏ych przedmiotów. Potem na szkolnym
podwórku uczyliÊmy si´ obs∏ugi wykrywaczy
metalu, przymierzaliÊmy kamizelki kuloodporne
saperów.
Zaj´cia ze stra˝akami i saperami odbywa∏y si´
w s∏oneczny dzieƒ, na podwórku przy szkole.
Na w∏asnej skórze przekonaliÊmy si´, jakà majà
oni ci´˝kà prac´.
Kolejnego dnia udaliÊmy si´ do 1. Brygady
Pancernej w Weso∏ej, gdzie przeszliÊmy podstawowà musztr´ wojskowà. OglàdaliÊmy pojazdy
wojskowe oraz ró˝ne rodzaje broni. MogliÊmy

Strefa zdrowia

Dieta na 5!
Pierwsze promienie wiosennego s∏oƒca sprawiajà, ˝e zrzucamy czapki, szaliki, grube kurtki
i swetry. Zmieniamy garderob´ na l˝ejszà, bardziej kolorowà. Ale co zrobiç, gdy nie jesteÊmy
w stanie dopiàç ubraƒ sprzed kilku miesi´cy?
Nie jest tajemnicà, ˝e zimà przybywa nam kilka kilogramów. Obfite zimowe posi∏ki, po˝ywne
zupy, cz´ste przekàski i brak ruchu sprawi∏y, ˝e
wiosnà czujemy si´ oci´˝ali i zm´czeni. Jak
pozbyç si´ tych kilku dodatkowych kilogramów
i jednoczeÊnie nie zaszkodziç swojemu zdrowiu?
Dietetycy proponujà ∏atwy, a zarazem efektywny program, pozwalajàcy na racjonalnà utrat´
zb´dnej tkanki t∏uszczowej (5 kg w 5 tygodni).
Oto sekrety diety, autorstwa Harleya Pasternaka:

wchodziç do czo∏gów i innych pojazdów. Najwi´ksze zdziwienie wzbudzi∏o to, ˝e czo∏g spala 420 litrów paliwa na 100 kilometrów, a ma
zbiornik o pojemnoÊci 1000 litrów.
Ostatniego dnia pojechaliÊmy na strzelnic´
w pobliskim Rembertowie. Panowie z firmy
COMMANDO-62, którzy przez lata s∏u˝yli w jednostkach specjalnych, uczyli nas strzelania z karabinka AKMS i pistoletu Glock. Pokazali nam te˝
kilkanaÊcie ró˝nych rodzajów pistoletów, strzelb
i rewolwerów.
To by∏ bardzo ciekawie sp´dzony tydzieƒ, wiele si´ w ciàgu niego nauczyliÊmy. Wiemy ju˝, jak
lepiej zadbaç o bezpieczeƒstwo w∏asne i innych.
NabraliÊmy te˝ wi´kszego szacunku do pracy ludzi w mundurach.
Uczniowie klasy III gimnazjum
i I liceum Szkó∏ Bu∏haka

„Oskarki” rozdane
W Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
od kilku lat nie ma tradycji wagarów w pierwszy
dzieƒ wiosny. Zosta∏a ona zastàpiona ulubionym
przez wszystkie klasy Dniem Filmowym w szkole. W tym dniu u nas nie ma tradycyjnych lekcji,
sà zaj´cia filmowe. Wszystkie klasy wczeÊniej
losujà gatunek filmu i na podstawie napisanych
przez uczniów scenariuszy „kr´cimy” nasze filmy. Zawsze jest mnóstwo zabawy i weso∏ych
sytuacji. Pomagajà nam w tworzeniu filmów wychowawcy i zaproszeni goÊcie – zajmujàcy si´
filmem profesjonaliÊci.
Owoce naszej pracy mogliÊmy podziwiaç
w dniu 28 marca 2012 r. na Gali Wr´czenia
„Oskarków”. Na uroczystoÊci szkolnej, która odby∏a si´ wieczorem na auli, swojà obecnoÊcià
zaszczycili nas: Burmistrz – Pan Edward K∏os,
Wiceburmistrz – Pan Marian Mahor, Pani Ajka
Tarasow i wiele innych znakomitych osób. Byli
rodzice, grono pedagogiczne, uczniowie wszystkich klas i absolwenci naszej szko∏y.

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e „OSKARKI”
otrzymali:
• NAJLEPSZY AKTOR – Aleksander Dmowski
z kl. IIb
• NAJLEPSZA AKTORKA – Wiktoria Makowska
z kl. IIa
• II-PLANOWA ROLA M¢SKA – Bartek Brodecki
z kl. Ia i Max Domaƒski z kl. IIIa
• II-PLANOWA ROLA KOBIECA – Zosia Wroƒska z kl. Ic i Magda Goc∏awska z kl. IIa
• RE˚YSER – Ola Lewczuk z kl. IIIa
• MONTA˚ – Damian Dzienio z kl. IIIb
• ZDJ¢CIA – Kamil Osuch z kl. Ia
• SCENARIUSZ – Anna Larisch, Klaudia ¸adziak,
Maciek Witwer – wszyscy z kl. IIb.
Serdecznie gratulujemy. I czekamy na nast´pny Dzieƒ Filmowy w naszej szkole.

• 5 tygodni – Szacuje si´, ˝e jest to optymalny
czas do stosowania diety, bowiem organizm ma
mo˝liwoÊç przyzwyczajenia si´ do zaistnia∏ej
zmiany. Diety b∏yskawiczne pozwalajà na szybkà
redukcj´ masy cia∏a, jednak bardzo ma∏a iloÊç
dostarczanych kalorii spowalnia przemian´ materii, a przez to powoduje, ˝e utracone kilogramy
wracajà ze zdwojonà si∏à, a dodatkowo pojawia
si´ efekt jo-jo.
• 5 posi∏ków dziennie – Najszybsza przemiana materii odbywa si´, gdy posi∏ki dostarczane
sà organizmowi co kilka godzin. Samo roz∏o˝enie dostarczanej zazwyczaj organizmowi dziennej porcji jedzenia z 3 na 5 cz´Êci powoduje, ˝e
spalamy dziennie a˝ o 10% wi´cej kalorii.
• 5 sk∏adników w 5 minut – Ka˝da dobra dieta
jest ∏atwa w codziennym stosowaniu. Zaleca si´
wi´c posi∏ki sk∏adajàce si´ z maksymalnie 5
sk∏adników (zalecane sà: owoce i warzywa,
chude mi´so, ryby, nabia∏, pe∏noziarnisty chleb),

które przygotowaç mo˝na zaledwie w 5 minut,
np. proste sa∏atki, koktajle czy omlety.
• 5 dni cwaniaka – Wed∏ug znanej prawid∏owoÊci,
zakazy podwy˝szajà apetyt. Dlatego pozwalajàc
sobie raz w tygodniu na ulubione dania sprawiamy,
˝e ∏atwiej jest nam wytrwaç w postanowieniach.
• 5 x 25 minut treningu – Ruch to 50% sukcesu w odchudzaniu. Pobudza on przemian´ materii, a przez to u∏atwia utrat´ zb´dnych kilogramów. Aby osiàgnàç efekty, nie trzeba jednak trenowaç codziennie. Wystarczy 5 razy w tygodniu
po 25 minut.
Pami´tajmy, ˝e zdrowa, racjonalna dieta
w po∏àczeniu z wysi∏kiem fizycznym pozwalajà
nie tylko zgubiç niechciane kilogramy, ale sà
wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na d∏ugoÊç
i jakoÊç naszego ˝ycia. A zatem – do dzie∏a!

Aleksandra Lewczuk i Marta Bednarczuk
z kl. IIIa Gimnazjum nr 120
im. Noblistów Polskich

Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
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Tekst sponsorowany

Sposób na oszcz´dzanie – czyli
kolektory s∏oneczne z dotacjà
W dobie nieustajàcych podwy˝ek cen
wszelkich êróde∏ energii wa˝ne jest,
aby nasz dom nie generowa∏ zb´dnych
kosztów. Dlatego te˝ szukamy rozwiàzaƒ, które pozwolà nam stworzyç dom
komfortowy i energooszcz´dny. Jednym z rozwiàzaƒ jest na pewno wykorzystanie energii s∏onecznej, która pozwoli nam mi´dzy innymi znacznie zredukowaç koszty wytworzenia energii
cieplnej oraz przyczyni si´ do ochrony
naszego klimatu.

Instalacje solarne to nowoczesny system pozwalajàcy przetworzyç promieniowanie s∏oneczne na ciep∏o wykorzy-
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stywane w domu. Nowoczesne systemy kolektorów s∏onecznych
pozwalajà obni˝yç
koszty podgrzewania
ciep∏ej wody u˝ytkowej (do 65%) czy
ogrzewania
domu
(20–30%). Du˝e znaczenie ma tak˝e
fakt, ˝e monta˝ takich urzàdzeƒ podnosi klas´ energetycznà domu.

Firma SUNCOMPLEX wspó∏pracuje
z renomowanymi producentami kolektorów, posiadajàcymi certyfikat
„SOLAR KEYMARK” – niezb´dny
do uzyskania 45% dotacji
z NFOÂiGW. Posiadamy doÊwiadczenie w kompleksowej
realizacji projektów. Oferujemy
Paƒstwu profesjonalnà obs∏ug´
w zakresie doboru systemu, wykonania jego projektu i samego
monta˝u. Dla Paƒstwa komfortu za∏atwiamy tak˝e wszelkie
formalnoÊci zwiàzane z otrzymaniem dotacji z NFOÂiGW
i kredytu solarnego. Wystarczy
si´ do nas zg∏osiç, a my, po dokonaniu bezp∏atnych ogl´dzin,
przygotujemy dla Paƒstwa kompleksowà ofert´. Zach´camy do skorzystania z naszej propozycji, która
gwarantuje Paƒstwu 45% dotacji na zakup i monta˝ kolektorów.

SUNCOMPLEX S.C.
Tel. kom. +48 601 52 53 94
www.suncomplex.pl
biuro@suncomplex.pl
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Kàcik stylistki

Analiza kolorystyczna
Szukajàc informacji na temat mody lub stylizacji, ∏atwo si´ spotkaç z poj´ciem „analizy kolorystycznej”. Co to takiego? Mówiàc w skrócie,
analiza s∏u˝y dobraniu odpowiednich dla Twojej
urody kolorów garderoby, makija˝u, w∏osów, dodatków. Wyglàd to istotny czynnik „pierwszego
wra˝enia”, wp∏ywa nie tylko na to, jak Ci´ odbierajà inni, mo˝e równie˝ decydowaç o Twojej
atrakcyjnoÊci, pewnoÊci siebie, samopoczuciu,
mo˝e nawet przyczyniaç si´ do osiàgni´cia zawodowych celów i ˝yciowych sukcesów.
Podstawà poradnictwa kolorystycznego jest
teoria Johannesa Ittena. Ju˝ w latach dwudziestych ubieg∏ego stulecia ów nauczyciel malarstwa dowodzi∏, ˝e z indywidualnym wyglàdem
ka˝dego cz∏owieka harmonizujà okreÊlone grupy
kolorów, które dla u∏atwienia przypisa∏ czterem
porom roku. Teoria, ze wzgl´du na swojà prostot´, ma dotàd wielu zwolenników, zosta∏a jednak
na przestrzeni lat znacznie rozszerzona i pog∏´biona. We wszystkich stosowanych na Êwiecie
metodach analizy
kolor ystycznej,
kluczowà rol´ odgrywa tak˝e teoria Alberta Munsella, która klasyfikuje barwy wed∏ug trzech cech:
odcienia, jasnoÊci
i nasycenia. Dzi´ki
tym atrybutom
mo˝na precyzyjnie zidentyfikowaç
konkretny kolor i wyró˝niç go spoÊród innych.
Pierwszy atrybut to odcieƒ, wskazuje miejsce
danego koloru na kole barw, odcieƒ mo˝e byç
ch∏odniejszy lub cieplejszy w zale˝noÊci od tego,
która z barw podstawowych znajduje si´ w jego
pobli˝u. Drugi atrybut to walor, zwiàzany jest ze
stopniem, w jakim dana barwa zbli˝a si´ do bieli lub czerni, kolory mogà byç sklasyfikowane jako jasne lub ciemne. Trzeci atrybut to chromatycznoÊç, czyli czystoÊç barwy. Kolory czyste
wydajà si´ bardziej jaskrawe, wyraziste i ostre
(wysokochromatyczne), w przeciwieƒstwie do
niskochromatycznych, odbieranych jako przybrudzone, zgaszone, mniej ostre.
Nowoczesna metodologia osobistej analizy
kolorystycznej „12 Season Color Theory System” jest znacznie bardziej rozbudowana, bazuje
na 12 typach podstawowych, uwzgl´dniajàc dodatkowo mieszane typy kolorystyczne. Ka˝dej
z czterech pór roku przypisano po trzy podtypy
odpowiadajàce jej trzem g∏ównym atrybutom kolorystycznym ustawionym we w∏aÊciwej kolejnoÊci i w∏aÊnie ta kolejnoÊç decyduje, z jakim typem kolorystycznym mamy do czynienia. Pierwszy atrybut, podstawowy, jest najwa˝niejszy,
charakteryzuje typ analizowanej osoby w 75%,
w drugiej kolejnoÊci wymieniana jest cecha, któ-

ra charakteryzuje wyglàd
mniej znaczàca, dope∏nia
ciep∏y (Warm), ch∏odny
ciemny (Deep), czysty

w 20%, ostatnia, najca∏oÊç. Typ mo˝e byç
(Cool), jasny (Light),
(Clear), przygaszony

(Soft). Bazujàc na przypisaniu podstawowego
atrybutu mo˝na okreÊliç czy mamy do czynienia
np. z Jasnà Wiosnà (Light Spring), Ciep∏à Wiosnà
(Warm Spring) lub Czystà Wiosnà (Clear Spring).

W przypadku typów mieszanych kolorysta prowadzàcy analiz´ indywidualnie ustala w∏aÊciwy
balans atrybutów odcieni w palecie osoby poddanej analizie. Kolorysta, tworzàc indywidualnà
palet´ kolorystycznà, bierze pod uwag´ kolor

skóry, kolor przebarwieƒ skórnych, kolor i przejrzystoÊç oczu, naturalny kolor w∏osów, a tak˝e
kolor w∏osów farbowanych, oraz oddzia∏ywanie
poszczególnych barw na skór´. Komponujàc zestaw, kolorysta pos∏uguje si´ specjalnie wyselekcjonowanymi chustami, ramami kolorystycznymi
i innymi pomocami. Po zakoƒczeniu analizy powstaje personalna karta kolorystyczna z wyselekcjonowanymi kolorami odpowiadajàcymi naturalnemu kolorytowi
analizowanej osoby
oraz propozycje zestawieƒ barw odzie˝y,
kosmetyków kolorowych i dodatków.
Najlepiej poradziç
si´ licencjonowanego
kolorysty, poniewa˝
koƒcowy efekt b´dzie
wypadkowà zdolnoÊci
wyczucia barw, wyszkolenia i praktyki
osoby wykonujàcej analiz´. Wraz z up∏ywem lat
zmienia si´ nasz koloryt, a za tymi zmianami powinny podà˝aç u˝ywane zestawy kolorów, dlatego
analiz´ kolorystycznà warto przeprowadzaç
w ró˝nych okresach ˝ycia. Barwy posiadajà wyjàtkowà, niezwyk∏à moc. Nie przechodzimy ko∏o nich
oboj´tnie. Dzia∏ajà na nasze uczucia, zmys∏y, wywo∏ujà reakcje. Wp∏ywajà na naszà osobowoÊç
i psychik´. Otaczajà nas w domu, pracy, na ulicy,
gdyby ich nie by∏o, Êwiat by∏by smutny i ponury.
Nie bójmy si´ ich, spróbujmy je oswoiç, a b´dà nam dobrze s∏u˝yç.
˚ycz´ samych kolorowych i s∏onecznych dni.
W nast´pnym miesiàcu „Stylizacja ubioru –
dobór garderoby do kszta∏tu sylwetki”
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka/kolorystka
gosia@makeupart.pl
PS. Dzi´kuj´ za udzia∏ w sesji Kasi Walickiej.
Fot.: Ma∏gorzata Grabczyƒska
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Odpowiedê na list p. Igora Pogorzelskiego
Za namowà rodziny i sàsiadów mia∏em ju˝ nie
polemizowaç z wypowiedziami pana Igora Pogorzelskiego, bo trudno zrozumieç mentalnoÊç
tego pana. Ostatni list w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” zmusi∏ mnie jednak do odpowiedzi.
Zastanawiajàce jest, jak d∏ugo mo˝e starczyç
tego z∏oÊliwego zapa∏u, gdy g∏ównym motywem
dzia∏ania jest krytyka i prezentowanie w∏asnego, jedynie s∏usznego poglàdu i negowania wszystkiego.
Jak mo˝na proponowaç tak absurdalne rozwiàzanie jak wo˝enie dzieci do Anina...?
Moi obydwaj synowie i rodziny moich sàsiadów korzystajà z mo˝liwoÊci wynaj´cia w godzinach wieczornych tej pi´knej hali sportowej i sà
bardzo zadowoleni.
Reasumujàc, hala sportowa jest bardzo potrzebna dla mieszkaƒców osiedla, jak i spoza,
a pojedyncze negatywne opinie na jej temat sà
marginalne.
Z powa˝aniem,
Marcin Kwiatkowski

Braki remontów nie dotyczà tylko ulic w Êrodku
osiedla. Najlepszym przyk∏adem jest ul. GoÊciniec
na odcinku od ronda z Jana Paw∏a (KFC) do Traktu Lubelskiego. Odcinek ten, nie doÊç, ˝e wàski, to
przypomina ser szwajcarski. Wybudowanie KFC
jeszcze pogorszy∏o sytuacj´, i auta mijajà si´ w tej
chwili na ˝yletki. Ulic´ mo˝na na tym odcinku tanio poszerzyç do przygotowanej linii kraw´˝ników
lub przynajmniej wyrównaç dziury na poboczach,
którymi zmuszone sà jeêdziç samochody.
By∏oby dobrze, gdyby nasze w∏adze nie rozlicza∏y si´ z mieszkaƒcami tylko „nowymi ulicami”, ale zadba∏y te˝ o utrzymanie tych, którymi
jeêdzimy na co dzieƒ.
Pozdrawiam
Grzegorz Czapski

Odpowiadajàc na Pana pismo uprzejmie informuj´, ˝e na osiedlu Stara Mi∏osna wi´kszoÊç nowo wybudowanych ulic posiada system kanalizacji deszczowej odprowadzajàcy wody do Kana∏u
Wawerskiego. Nieliczne tylko ulice ze wzgl´du
na brak mo˝liwoÊci technicznych sà odwadniane
poprzez uk∏ady rozsàczajàce wod´ do gruntu.
Corocznie Dzielnica Weso∏a przeznacza na remonty i utrzymanie dróg gminnych kwot´ przekraczajàcà milion z∏otych. Ârodki te sà wydatkowane
***
przez ca∏y rok z najwi´kszym nak∏adem w miesiàA CO ZE STARYMI ULICAMI?
cach wiosennych i letnich ze wzgl´du na pilnà poDzieƒ Dobry,
trzeb´ naprawy dróg po okresie zimy. W ramach
na osiedlu Stara Mi∏osna trwajà inwestycje budowy
tych Êrodków prowadzona jest bie˝àca naprawa
nowych ulic i dróg – to bardzo cieszy, zwa˝ywszy
jezdni i ciàgów pieszych ulic o ró˝nych nawierzchna zapóênienie w tym zakresie na naszym „warniach. Corocznie kilkakrotnie wykonywane sà naszawskim” osiedlu. Tym bardziej cieszy, ˝e nowe
prawy czàstkowe nawierzchni asfaltowych i t∏uczulice zaopatrywane sà nareszcie w studzienki buniowych. Ulice o nawierzchni gruntowej naturalnej
rzowe, czego brak w przesz∏oÊci powoduje do dnia
i wzmocnionej sà profilowane i zag´szczane. Ubytdzisiejszego podtopienia na wielu „nowych” uliki w p∏ytach betonowych sà uzupe∏niane betonem,
cach. Co prawda nie sà to burzówki z prawdziwego
wystajàce pr´ty sà wycinane. Niestety wi´kszoÊç
zdarzenia, bo w du˝ej mierze jedynie rozsàczajà
p∏yt znajduje si´ w z∏ym stanie technicznym i te dowod´, a nie jà odprowadzajà – ale lepsze to ni˝ nic.
raêne naprawy niezbyt d∏ugo dajà rezultat. CzasaPodczas gdy nowe inwestycje majà si´ domi jedynym rozwiàzaniem jest zastàpienie ca∏kowibrze, miasto notorycznie zapomina o remontach
cie zniszczonej p∏yty innà, troch´ lepszà odzyskaulic. Nie mówi´ tu o remontach „nowych” ulic
nà przy budowie nowej ulicy. W ramach remontów
asfaltowych, które kilka lat temu powsta∏y – cz´wykonywane sà równie˝ miejscowe odwodnienia
sto Êredniej jakoÊci, patrzàc chocia˝by na Jaw miejscach szczególnie zalewanych oraz odnana Paw∏a – ale o ulicach z p∏yt czy szutrowych,
wiane jest oznakowanie poziome i pionowe, wprowybudowanych przez mieszkaƒców lata temu,
wadzane sà zmiany w organizacji ruchu.
do których miasto jak widaç specjalnie si´ nie
Ulica GoÊciniec na odcinku od ul. Jana Paw∏a II
przyznaje. Dziura goni dziur´. Koszt takich redo Szosy Lubelskiej by∏a w tym roku remontowana
montów nie wydaje si´ du˝y w porównaniu do
ju˝ kilkakrotnie. Nawierzchnia tej drogi jest ju˝ jedprowadzonych inwestycji, a komfort dla miesznak na tyle s∏aba, ˝e pod wp∏ywem du˝ego nat´˝ekaƒców by∏by nie do przecenienia.
nia ruchu nast´pujà jej liczne uszkodzenia. Mimo
niewielkiej szerokoÊci
jezdni kierowcy nie
zwalniajà rozje˝d˝ajàc
pobocza przy mijaniu.
W tym roku zgodnie
KANCELARIA ADWOKACKA
z zesz∏orocznymi deklaracjami wykonany
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
zostanie projekt sta∏ej
organizacji
ruchu
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
wprowadzajàcy rozwiàNIERUCHOMOÂCI ),
zania uspokojenia ruRODZINNE , ROZWODY,
chu poprzez instalacj´
progów spowalniajàADMINISTRACYJNE .
cych. Po jego zatwierdzeniu przez MiejskieTEL. 22 745-55-00
go In˝yniera Ruchu nastàpi wykonanie progów ze Êrodków re-
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montowych. Planowane jest te˝ wprowadzenie
ograniczenia ruchu dla samochodów ci´˝arowych.
Po faktycznym uspokojeniu ruchu pobocza b´dà
mog∏y zostaç wyrównane i wzmocnione.
/-/ Krzysztof Kacprzak – Zast´pca
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
***
ZAMIESZANIE WOKÓ¸ ZERÓWEK
W nawiàzaniu do spotkania z burmistrzem Marianem Mahorem, które odby∏o si´ w dniu
25.04.2012 w Szkole Podstawowej nr 173, poÊwi´conego zerówkom szkolnym, a ÊciÊlej mówiàc – przyporzàdkowaniu dzieci do okreÊlonych
grup zerówkowych, chcia∏abym wyraziç swoje
g∏´bokie rozczarowanie postawà osób reprezentujàcych w∏adze gminy Weso∏a, dla których sprawy
finansowe okazujà si´ wa˝niejsze ni˝ dobro dzieci.
Jak wiadomo sà 2 szko∏y podstawowe w Starej
Mi∏osnej, w których od wrzeÊnia 2012 b´dà utworzone zerówki dla 6-latków. W gminie poinformowano nas, ˝e osoby odpowiedzialne za oÊwiat´ (za
zerówki odpowiada gmina, nie kuratorium oÊwiaty)
podj´∏y decyzj´, ˝e w tym roku b´dà 3 grupy zerówkowe w nowo wybudowanej szkole i 2 grupy
zerówkowe w starej szkole nr 173. Bioràc pod
uwag´ liczb´ dzieci z rejonu nowej szko∏y vs starej
szko∏y okaza∏o si´, ˝e w starej szkole 1 grupa zerówkowa jest utworzona bez sensu: znakomita
wi´kszoÊç dzieci (ok. 20 z 25 os. grupy zerówkowej) nale˝y do rejonu nowej szko∏y i tam b´dzie
chodziç do pierwszej klasy, jednak do zerówki majà chodziç w starej szkole (dzieci losowo wybiera∏
komputer, rejonizacja obowiàzuje od pierwszej klasy, a nie od zerówki). Z uwagi na to, ˝e praktycznie
wszyscy rodzice dzieci, które znalaz∏y si´ w ww.
sytuacji, zg∏osi∏o ch´ç przeniesienia dziecka do zerówki w nowej szkole, w dniu 25.04.2012 zorganizowano spotkanie dla rodziców z p. burmistrzem
odpowiedzialnym za oÊwiat´ i dyrektorkà szko∏y
nr 173. Na spotkaniu pan burmistrz argumentowa∏
utworzenie 2 grup zerówkowych w szkole nr 173
wzgl´dami finansowymi – dobro dzieci nie ma tu
nic do rzeczy i argument, ˝e b´dzie to dla nich dodatkowy i niepotrzebny stres (najpierw zmiana przedszkola na szko∏´, a po roku zmiana jednej
szko∏y na drugà – rejonowà szko∏´) nie wzbudzi∏
wi´kszego zainteresowania. OczywiÊcie, jeÊli
chcemy zapisaç dzieci do pierwszej klasy szeÊciolatków w szkole rejonowej, to z tym nie ma problemów (wówczas czynnik finansowy nie jest jednak
znaczàcy). Tak si´ w∏aÊnie utrudnia ˝ycie rodzicom
szeÊciolatków, którzy chcà dziecko wys∏aç do zerówki, a nie do pierwszej klasy. Na spotkaniu pan
burmistrz zakomunikowa∏ nam (rodzicom), ˝e nic
si´ nie da w tej sprawie zrobiç i nie by∏o absolutnie
˝adnych prób szukania kompromisowego rozwiàzania. Wsparcie gminy w zakresie opieki na dzieckiem jest ˝adne (brak ˝∏obków, przedszkoli) i nawet
na poziomie szkolnym jest brak dobrej woli i rozsàdku. Zwyk∏a arogancja i tyle.
Pozdrawiam,
Sylwia Kubacz-Winiarska, Stara Mi∏osna
Szanowni Paƒstwo.
Z uwagà zapozna∏em si´ z licznymi pismami
mieszkaƒców Starej Mi∏osny, których szeÊcioletnie
dzieci nie uzyska∏y miejsca w oddzia∏ach przed-
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szkolnych, tzw. „zerówkach”, w nowej szkole
SP 353 przy ul. Cieplarnianej, pomimo ˝e mieszkajà w obwodzie tej szko∏y. W zwiàzku z tym, ˝e iloÊç
listów jest spora, postaram si´ ustosunkowaç ∏àcznie do wszystkich aspektów poruszanych na spotkaniu w dn. 25 kwietnia br. Na wst´pie pragn´
sprostowaç powtarzajàcy si´ w listach b∏àd polegajàcy na przypisywaniu Weso∏ej rangi gminy. Przypominam: Weso∏a nie jest gminà lecz dzielnicà m.st.
Warszawy. To istotne w∏aÊnie dlatego, ˝e pewne zasady, w tym tak˝e finansowe dla oÊwiaty, tworzone
sà na poziomie miasta, a dzielnica jako jednostka
pomocnicza w pewnym sensie te zasady aplikuje.
Przyj´cie dziecka do podzia∏u przedszkolnego
musi odbywaç si´ zgodnie z ogólnymi miejskimi zasadami rekrutacji, wià˝àcymi si´ z wprowadzeniem
systemu elektronicznego, gwarantujàcego stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyj´cia dziecka do wszystkich przedszkoli i podzia∏ów
przedszkolnych m.st. Warszawy. Zarówno harmonogram jak i zasady rekrutacji do powy˝szych oddzia∏ów, dla których m.st. Warszawa jest organem
prowadzàcym, opracowa∏o Biuro Edukacji Urz´du
m.st. Warszawy. W zasadach tych najwy˝ej musia∏y byç i by∏y punktowane kryteria wynikajàce z Rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
szkó∏ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó∏ do innych. Liczba punktów uzyskanych
przez poszczególne dzieci decydowa∏a o przydziale
miejsca w danej placówce. Faktem jest, ˝e przydzia∏ miejsca dla dzieci o takiej samej liczbie punktów, w pewnej mierze ma charakter losowy.
Liczba oddzia∏ów przedszkolnych utworzonych
przy poszczególnych szko∏ach podstawowych jest
uzale˝niona od dwóch podstawowych czynników:
- mo˝liwoÊci organizacyjnych szko∏y do utworzenia oddzia∏ów przedszkolnych;
- decyzji w∏adz samorzàdowych majàcych na
uwadze równomierne gospodarowanie zasobami i finansami poszczególnych placówek oÊwiatowych, co bezpoÊrednio wià˝e si´ z liczbà dzieci przyj´tych do oddzia∏ów przedszkolnych funkcjonujàcych przy szko∏ach podstawowych.
Przyj´te przez nas rozwiàzanie, polegajàce
na utworzeniu w ka˝dej z dwóch szkó∏ funkcjonujàcych na tym samym osiedlu (Szkole Podstawowej nr 173 i Szkole Podstawowej nr 353) takiej
samej liczby oddzia∏ów przedszkolnych, spe∏nia
powy˝sze warunki. Wszystkie dzieci 6-letnie
b´dà mia∏y zapewnione miejsca w oddzia∏ach
przedszkolnych na terenie osiedla Stara Mi∏osna.
Po zakoƒczeniu pierwszej cz´Êci rekrutacji,
opartej na systemie elektronicznym, dalsze przyjmowanie na wolne miejsca jest uzale˝nione od
decyzji dyrektora, który w tym wzgl´dzie zobowiàzany jest kierowaç si´ mo˝liwoÊciami placówki.
Przyjmowanie na wolne miejsca musi byç poprzedzone wnikliwà analizà wniosków wszystkich rodziców. Niemniej, w sytuacji gdy liczba miejsc jest
ograniczona nadrz´dne traktowanie tak istotnego
kryterium, jakim jest fakt zamieszkania dziecka
w bliskim sàsiedztwie szko∏y, niestety prawdopodobnie nie b´dzie argumentem wystarczajàcym.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ˝e w∏adzom
Dzielnicy Weso∏a zale˝y na równomiernym gospodarowaniu zasobami i finansami placówek oÊwiatowych. Kwestie finansowe to w∏aÊnie sposób widzenia „dobra” naszych dzieci, ale widzenia dobra
wszystkich dzieci, tak˝e tych, które podejmà na-

uk´ w „starej” szkole i gdzie b´dzie potrzebna równie atrakcyjna oferta edukacyjno-opiekuƒcza jak w szkole nowej. To zaÊ – jak wiadomo
– wià˝e si´ ze Êrodkami finansowymi placówki,
które z kolei sà kierowane do placówki zgodnie
z iloÊcià uczniów do niej ucz´szczajàcych (pieniàdz „idzie” za uczniem). Kategorycznie zaprzeczam, jakoby istnia∏ jakiÊ misterny plan, czy wytyczne, by utrudniaç rodzicom 6-latków ˝ycie, czyli zapisywanie swych pociech do klas I. Jedyne co
le˝y nam na sercu, to harmonijne wprowadzenie
obu szkó∏ w nowy rozdzia∏ w historii oÊwiaty Starej Mi∏osny, rozdzia∏, w którym infrastruktura
oÊwiatowa w pe∏ni b´dzie odpowiadaç potrzebom
mieszkaƒców. Za to jesteÊmy odpowiedzialni i takie przyrzeczenie z∏o˝yliÊmy ogó∏owi mieszkaƒców, nie tylko tym, których dzieci zamieszkujà obwód nowej szko∏y, ale tak˝e tym, które pozostanà
w starej szkole. Nawiasem mówiàc i ta stara wys∏u˝ona szko∏a b´dzie niebawem „wyglàdaç jak
z obrazka”, gdy˝ w∏aÊnie staraniem Zarzàdu Dzielnicy uzyskaliÊmy Êrodki w wysokoÊci oko∏o jednego miliona trzystu tysi´cy na termomodernizacje
obiektu, a wi´c w praktyce wielki remont generalny! Nie zgadzam si´ tak˝e z okreÊleniem, ˝e za rok
dzieci i tak „wrócà” do swoich obwodów, gdy˝
tych obwodów dla oddzia∏ów przedszkolnych po
prostu nie ma, o czym rodzice doskonale wiedzà,
bo ich pociechy dotychczas przebywa∏y w bardzo
ró˝nych miejscach przedszkolnych lub po prostu
pozostawa∏y w domach. Dzieci, po odbyciu obowiàzku przedszkolnego po prostu „pójdà” do
swoich obwodów, ka˝dy do swojego.
A tak gwoli przypomnienia: jeszcze rok, dwa
czy trzy lata temu – dzieci w wieku 6 lat w ogóle
nie mia∏y dla siebie miejsc w Starej Mi∏oÊnie, lecz
musia∏y „emigrowaç” do innych szkó∏ w dzielnicy, przewo˝one by∏y tam autokarami, bàdê indywidualnie po to, by po roku wróciç do swojego
osiedla i pójÊç do szko∏y obwodowej. DziÊ te
miejsca sà tu na osiedlu, w odleg∏oÊci identycznej jakà jeszcze do niedawna musia∏y przemierzaç dzieci z ca∏ego osiedla. JeÊli do tego doda
si´ jeszcze wczeÊniejsze zadbanie o najwy˝szej
jakoÊci zaplecze sportowe dla Gimnazjum 119
oraz wdra˝ane w∏aÊnie: budow´ przedszkola
w osiedlu Zielona, rozbudow´ przedszkola w Weso∏ej Centrum oraz planowanà budow´ du˝ego
przedszkola w Starej Mi∏oÊnie – oka˝e si´, ˝e jest
zarówno troska jak i skutecznoÊç Zarzàdu Dzielnicy w rozwiàzywaniu problemów dzielnicowych.
JeÊli chodzi o ˝∏obki, to ich prowadzenie nie
jest zadaniem w∏asnym dzielnicy, lecz gminy, nie
jest to zresztà dzia∏anie z zakresu edukacji, lecz
z opieki nad dzieckiem i podlega pod resort Zdrowia. W jednym z listów czytam: „Wsparcie gminy
w zakresie opieki na dzieckiem jest ˝adne (brak
˝∏obków, przedszkoli)[...]” – w∏aÊnie w skali gminy Warszawa to wsparcie jest wystarczajàce,
gdy˝ w przedszkolach warszawskich sà miejsca
dla wszystkich dzieci – oczywiÊcie niekoniecznie
na swoim osiedlu, niekoniecznie w swojej dzielnicy, ale sà. I nikt nie twierdzi, ˝e jest to sytuacja
idealna – nie sposób jednak si´ zgodziç z tezà, ˝e
brak jest tutaj jakiegokolwiek wsparcia.
Mieszkaƒcy Starej Mi∏osny wielokrotnie wykazywali ogromnà màdroÊç jako spo∏ecznoÊç, w swej
przewa˝ajàcej wi´kszoÊci nie dawali si´ wciàgaç
w kreowanie i podsycanie problemów tam, gdzie
ich kres jest widoczny go∏ym okiem. Raczej stara-

li si´ rozmawiaç konstruktywnie i przyjmowaç logiczne i racjonalne argumenty. Mam przekonanie, ˝e tak b´dzie i tym razem w kwestii szeÊciolatków w oddzia∏ach przedszkolnych. Ten nabór,
po raz pierwszy jednoczeÊnie do dwóch szkó∏
na osiedlu, nie jest ∏atwy, jest zadaniem skomplikowanym, ale z Paƒstwa pomocà zakoƒczy si´
sukcesem. Wierzymy, ˝e nast´pne nabory, w kolejnych latach b´dà ju˝ przebiegaç harmonijnie
– bez z∏ych emocji i niespe∏nionych oczekiwaƒ.
Marian Mahor – Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a ds. OÊwiaty
***
SZEÂCIOLATEK Z TARCZÑ, CZY NA TARCZY
Jak bardzo mo˝e jeszcze skompromitowaç
swoich pomys∏odawców reforma „SzeÊciolatki
do szkó∏”? Dzieci nie uchylà si´ od obowiàzku
nauki, za to doroÊli próbujà uchyliç si´ od odpowiedzialnoÊci...
Rodzice uczniów klas pierwszych Szko∏y Podstawowej nr 171 w Warszawie Weso∏ej, którzy we
wrzeÊniu 2011 roku pos∏ali swoje szeÊcioletnie pociechy do szko∏y postanowili zabraç g∏os na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, aby podzieliç si´
swoimi doÊwiadczeniami dotyczàcymi przerwanej
reformy edukacji oraz, co si´ z tym wià˝e, niespe∏nionymi obietnicami dawanymi przez przedstawicieli w∏adz paƒstwowych i lokalnych – w tym równie˝ Burmistrza Weso∏ej – Pana Edwarda K¸OSA.
W kwietniu br. podczas spotkania z Panià Dyrektor
rodzice szeÊciolatków zderzyli si´ z brutalnà rzeczywistoÊcià. Zostali poinformowani o planowanych od
nowego roku szkolnego zmianach. W klasach
pierwszych SP nr 171 z obecnych trzech 23-osobowych klas, majà pozostaç dwie liczàce 30–32 dzieci.
„PadliÊmy ofiarami nieprzemyÊlanych obietnic, sk∏adanych na spotkaniu dzielnicowym
w Zespole Szkó∏ nr 94 w Zielonej i na spotkaniach w poszczególnych placówkach” – mówià
rozczarowani rodzice.
„ByliÊmy zapewniani, ˝e decyzja o pos∏aniu
naszych dzieci w wieku szeÊciu lat do pierwszej
klasy jest najlepszà na Êwiecie. Zapewniano nas,
˝e wszystko jest dopi´te na „ostatni guzik”,
a zgodnie z wytycznymi MEN nasze dzieci b´dà
pod specjalnà ochronà, klasy szeÊciolatków b´dà
ma∏e, mniej-wi´cej dwudziestoosobowe, teraz
okazuje si´, ˝e jednak mniej ni˝ wi´cej... obiecywany by∏ równie˝ niezmienny wychowawca oraz
sk∏ad osobowy klasy przez pierwsze trzy lata.
Rozdawano kolorowe broszury, propagowano....”
„Jak majà si´ do planowanych zmian ∏àczenia
klas zapisy „Rozporzàdzenia w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego...”,
w którym wÊród zaleceƒ dotyczàcych warunków
i sposobu realizacji podstawy programowej w klasach 1–3, Minister Edukacji Narodowej zaleca,
aby edukacj´ w tym okresie powierzyç jednemu
nauczycielowi, a nauka odbywa∏a si´ w grupach
rówieÊniczych liczàcych nie wi´cej ni˝ 26 osób.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywaç, ˝e to w∏aÊnie uczniom z klas 1–3 najbardziej potrzebne jest
zindywidualizowanie programu, zwi´kszenie ró˝norodnoÊci zaj´ç, osobisty kontakt z pedagogiem. To
jest ich poczàtek Êcie˝ki edukacyjnej, który decyducd. na str. 31 ➽
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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je o mo˝liwoÊciach i sukcesach w przysz∏oÊci. Nauczycielom w tak du˝ej grupie dzieci trudno jest
prowadziç zaj´cia, potrzebujà wi´cej czasu na organizacj´ lekcji, trudniejsza jest kontrola post´pów,
maluchy tracà motywacj´ do nauki. To w∏aÊnie
w tak m∏odym wieku mo˝liwe jest wykrycie i skuteczna korekta ewentualnych dysfunkcji, jak dysleksja, dysgrafia, ale tak˝e rozwój talentów!
„Czy my, Rodzice, mamy teraz ubolewaç
z powodu poczucia winy, ˝e to by∏ jednak z∏y wybór? A mo˝e po prostu mamy si´ czuç oszukani?! Przecie˝ do tej pory byliÊmy przekonywani,
˝e idziemy jedynà dobrà drogà...”
Wszystkich zainteresowanych dyskusjà prosimy
o kontakt drogà e-mailowà: wpmarek @tlen.pl.
Szanowni Paƒstwo.
Pragn´ w sposób stanowczy zaprzeczyç pog∏oskom, jakoby w SP 171 przy ul. Armii Krajowej planowane by∏y od nowego roku szkolnego 2012/13
oddzia∏y klas II (obecne klasy I) liczàce 30 i powy˝ej 30 uczniów. W projekcie arkusza organizacyjnego (dokument b´dàcy planem organizacji roku

W Twoim ogrodzie

Ogród dobrze
oÊwietlony
OÊwietlenie w ogrodzie jest rzeczà niezb´dnà.
Po zmroku pe∏ni zazwyczaj funkcj´ u˝ytkowà,
rozjaÊniajàc ciàgi komunikacyjne, wejÊcia na posesj´ i sprawiajàc, ˝e czujemy si´ bezpiecznie
i komfortowo. Oprócz tego pe∏ni bardzo wa˝nà
funkcj´ estetycznà, dodajàc ogrodowi magii, tajemniczoÊci i uroku. Dzi´ki dobrze rozplanowanym êród∏om Êwiat∏a mo˝emy podziwiaç ogród
i cieszyç si´ jego pi´knem równie˝ wieczorami.
Podstawà planowania Êwiat∏a w ogrodzie jest
w∏aÊnie jego aspekt funkcjonalny. Konieczne jest
podÊwietlenie wszystkich Êcie˝ek, nierównoÊci terenu, schodów czy pojedynczych stopni. Przydadzà si´ do tego odpowiednie oprawy. Producenci
w tej kwestii dajà wiele mo˝liwoÊci wyboru. Mo˝emy zdecydowaç si´ na oprawy poziome wbudowane w mur, reflektory, s∏upki, wysokie latarnie
parkowe lub oprawy najazdowe, pami´tajàc, ˝e
ka˝da z nich b´dzie pe∏ni∏a nieco inne funkcje.
Do Êcian domu, altanek, furtki czy tarasów mo˝emy zastosowaç dekoracyjne kinkiety o s∏upie Êwiat∏a skierowanym w dó∏. Przy Êcie˝kach dobrze
sprawdzà si´ s∏upki o nieco rozproszonym Êwietle,
dajàcym delikatnà poÊwiat´. W nawierzchniach
i podjazdach najlepiej wyglàdajà lampy najazdowe
– okràg∏e lub kwadratowe w zale˝noÊci od stylistyki ogrodu. Charakteryzujà si´ one du˝à odpornoÊcià na uderzenia i nacisk kó∏ samochodowych,
a dzi´ki wysokiej wodoszczelnoÊci nadajà si´ równie˝ do podÊwietlania dna w oczkach wodnych.
Ale Êwiat∏o pe∏ni nie tylko funkcje u˝ytkowe. Mo˝e byç ono równie˝ elementem rzeêbiarskim
w ogrodzie, wydobywajàc to co w nim najpi´kniejsze. Efekty iluminacji uzyskujemy za pomocà reflektorów kierunkowych podÊwietlajàc np. korony
du˝ych drzew liÊciastych. Konturujemy w ten spo-

szkolnego uwzgl´dniajàcy podzia∏ na oddzia∏y, liczb´ uczniów w poszczególnych klasach, obsad´
nauczycielskà oraz zatrudnienie administracji i obs∏ugi) zosta∏y wpisane dwie klasy II po 29 uczniów,
gdy˝ taka liczebnoÊç w tych klasach wydawa∏a si´
najbardziej prawdopodobna od nowego roku
szkolnego. Z trzech klas I liczàcych w sumie 69
uczniów, a wi´c po 23 Êrednio w oddziale, pozostanie w szkole prawdopodobnie jedynie 58
uczniów. Spowodowane to b´dzie g∏ównie odp∏ywem dzieci ze Starej Mi∏osnej do swoich macierzystych obwodowych szkó∏ w zwiàzku z wybudowaniem i uruchomieniem nowej szko∏y na
tym osiedlu, SP 353 przy ul. Cieplarnianej, co znaczàco poprawi tam warunki edukacyjne. OczywiÊcie to jedynie swego rodzaju prognozy, gdy˝ nie
wszyscy rodzice podj´li ju˝ ostateczne decyzje
w tej materii, niektórzy z nich wcià˝ zastanawiajà
si´ i wa˝à racje. JednoczeÊnie pragn´ uÊciÊliç, i˝
arkusz organizacyjny na tym etapie planowania
przysz∏ego roku szkolnego jest jedynie projektem
i b´dzie tak naprawd´ znany w formie ostatecznej
dopiero w ostatnim dniu sierpnia. Wówczas jedy-

nie, w takich w∏aÊnie bardzo dynamicznych i wcià˝
nierozstrzygni´tych kwestiach zapadnà decyzje co
do iloÊci oddzia∏ów na poszczególnych poziomach
oraz co do ich liczebnoÊci. JeÊli potwierdzi si´ prognoza, ˝e w klasach II w sumie pozostanie nie wi´cej ni˝ 58 uczniów, wówczas najprawdopodobniej
powstanà z nich w∏aÊnie dwa oddzia∏y po 29
uczniów, gdy˝ trzy oddzia∏y po 16 uczniów w ˝aden
sposób nie utrzymajà si´ zarówno ze wzgl´dów
ekonomicznych, jak i dydaktycznych. Natomiast
mog´ zapewniç, ˝e wi´ksza liczebnoÊç ni˝ 29
uczniów w oddziale nie wchodzi w gr´ i nigdy nie
by∏a brana pod uwag´. MyÊl´, ˝e informacje podane przez dyrekcj´ szko∏y odnosi∏y si´ jedynie
do samego zamys∏u ∏àczenia oddzia∏ów w sytuacji,
gdy nastàpi∏by istotny odp∏yw dzieci z tych oddzia∏ów do Starej Mi∏osny, a nie by∏y to informacje mówiàce precyzyjnie o tym, jaki te oddzia∏y b´dà mia∏y kszta∏t, gdy˝ to b´dziemy wiedzieç tak naprawd´
tu˝ przed rozpocz´ciem roku szkolnego.

sób pokrój korony danego okazu, wydobywajàc jà
na tle nocy, tworzàc dramatyczny nastrój. Przyciàga ona uwag´ patrzàcych poniewa˝ Êwiat∏o jest
umiejscowione odwrotnie ni˝ Êwiat∏o s∏oneczne. Innym rodzajem akcentowania drzew jest oÊwietlanie
ksi´˝ycowe – montowanie punktu Êwiat∏a w koronie, tak aby rzuca∏a ona a˝urowy cieƒ na ziemi´
tworzàc magiczny i bardzo romantyczny efekt. JeÊli roÊliny znajdujà si´ na tle Êcian lub murów, ciekawym rozwiàzaniem jest cieniowanie – czyli podÊwietlenie roÊlin od przodu tak, aby rzuca∏y cieƒ na
znajdujàcà si´ za nimi powierzchni´. Akcentowanie
Êwiat∏em ma na celu bezpoÊrednie i ostre oÊwietlenie konkretnych roÊlin czy obiektów ma∏ej architektury, dzi´ki czemu w∏aÊnie zaakcentowane rzeczy
b´dà najbardziej rzucaç si´ w oczy. JeÊli jesteÊmy
szcz´Êliwymi posiadaczami oczka wodnego, zastosujmy odbicie lustrzane, które polega na zaakcentowaniu obiektu umieszczonego po drugiej stronie

zbiornika wody, tak aby patrzàcy z domu lub tarasu
widzia∏ jego odbicie na powierzchni wody. OÊwietlenie od góry p∏ynàcej wody w kaskadzie czy wodnej Êciance zapewni natomiast migocàce odblaski.
Wa˝nym aspektem jest wybór odpowiednich ˝arówek. Do stosowania na zewnàtrz w∏aÊciwym
wyborem sà halogeny lub Êwietlówki kompaktowe,
a tak˝e rt´ciowe êród∏a Êwiat∏a czy ˝arówki PAR.
Wybierajàc oprawy, zwracajmy uwag´ nie tylko
na ich wyglàd, ale tak˝e na wspó∏czynnik IP – im
wy˝szy, tym wi´ksza szczelnoÊç i stopieƒ wodoodpornoÊci poszczególnej oprawy. Pierwsza cyfra
b´dzie oznacza∏a stopieƒ odpornoÊci na cia∏a sta∏e
i py∏y, druga na wod´ i wilgoç. Standardowe oprawy do zastosowaƒ w ogrodach przydomowych
powinny mieç wspó∏czynnik IP minimum 44 oraz
klas´ ochronnoÊci I lub II, która charakteryzuje rodzaj izolacji elektrycznej.
Nina Klejnowska

Marian Mahor – Zast´pca burmistrza
Dzielnicy Weso∏a ds. OÊwiaty

Medytacja wed∏ug Buddy
Wiele ofert duchowego, a nawet zawodowego rozwoju powo∏uje si´ na medytacj´ jako na skutecznà
metod´ samorozwoju. Jej korzystny wp∏yw na psychik´ cz∏owieka jest podkreÊlany przez psychologów. Czym jednak jest medytacja? Trudno jednoznacznie odpowiedzieç na to pytanie, poniewa˝ jest
to poj´cie bardzo szerokie i istnieje wiele ró˝nych
metod jej praktykowania. Medytacja buddyjska jest
bardzo konkretnym sposobem pracy z umys∏em.
Wa˝nà cz´Êcià olbrzymiego spektrum nauk o naturze umys∏u, których historyczny Budda udzieli∏ na
przestrzeni 45 lat, sà wyjaÊnienia dotyczàce szczególnie skutecznych sposobów medytacji. Tybetaƒczycy,
mówiàc o niej, u˝ywajà s∏owa gom, które w dos∏ownym t∏umaczeniu oznacza „zaznajomienie si´ z” i wyra˝a proces, dzi´ki któremu umys∏ uczy si´ rozpuszczaç koncepcje na temat tego, co nas otacza. Medytacja jest metodà zmieniajàcà w doÊwiadczenie to, co
zosta∏o wczeÊniej zrozumiane intelektualnie i nigdy nie
jest pojmowana jako technika sama w sobie, lecz jako
jeden z elementów ca∏oÊci nauk dotyczàcych podsta-

wy, drogi i celu buddyjskiej praktyki. Medytowaniu powinno towarzyszyç wykonywanie pozytywnych dzia∏aƒ,
rozwijanie wspó∏czucia i màdroÊci, jak równie˝ utrzymywanie wyzwalajàcego poglàdu. Dopiero kiedy towarzyszy jej intencja rozwijania si´ dla ostatecznego
po˝ytku nie tylko nas samych, ale równie˝ innych, oraz
nastawienie, by dzieliç si´ wszelkim dobrem, które
stanie si´ naszym udzia∏em, mo˝na jà nazwaç buddyjskà medytacjà. Jej ostatecznym celem jest wglàd
w natur´ umys∏u, rozpoznanie ostatecznej prawdy.
Niedawno Weso∏a na trwa∏e zagoÊci∏a na mapie
Êwieckiego buddyzmu w Polsce i ka˝dy, kto chcia∏by
spróbowaç buddyjskiej medytacji, ma takà mo˝liwoÊç. OÊrodek Buddyzmu Diamentowej Drogi mieÊci
si´ przy ulicy Marmurowej 6 (1 pi´tro). W ka˝dy poniedzia∏ek o godzinie 20.30 odbywa si´ otwarta medytacja. Trwa ona oko∏o pó∏ godziny i nie wymaga
˝adnych przygotowaƒ, znajomoÊci skomplikowanych
tekstów, specjalnego ubioru ani wnoszenia op∏at.
Andrzej Pieszak
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GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutycznà:
✔
✔
✔
✔
✔

problemy ma∏˝eƒskie i rodzinne
trudnoÊci wychowawcze
niska samoocena, obni˝one sampoczucie
stres, d∏ugotrwa∏e napi´cie, problemy emocjonalne
(dzieci, m∏odzie˝, doroÊli)
problemy w kontaktach spo∏ecznych

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm
Witold Niedzielski
tel. 22 773-30-79
kom. 601-254-295

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

OFERUJE PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:

Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
Tel. 22 773 83 00, 660 913 607

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

a Remonty, naprawy, przeglàdy
a T∏umiki – wszystkie typy
a Haki holownicze – monta˝
a Geometria kó∏ (zbie˝noÊç) komputerowo
i inne
BEISSBARTH
a Klimatyzacje
a Oleje
filtry – wymiana gratis
a Amortyzatory
a Wulkanizacja, wywa˝anie – HOFMANN
a Diagnostyka komputerowa OBD
a Opony
Czynne: pon-pt 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00

Stara Mi∏osna 05-077, ul. Trakt Brzeski 53

USŁUGI POGRZEBOWE

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW

Wojciech Klimm

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

tel./fax 22-783-14-22
tel. kom. 501-340-916
CAŁODOBOWY

Siedziba firmy:
05-070 Sulejówek, ul. Jana III Sobieskiego 115
e-mail: biuro@pogrzeby-wojciechowski.pl

www.pogrzeby-wojciechowski.pl

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

US¸UGI GEODEZYJNE

www.geostar.waw.pl

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§

porady dla klientów, obs∏uga firm
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta
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§

✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1 i 2 osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

Stara Mi∏osna
tel. (22) 773 17 86
kom. 502 866 525

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

RODZINNY DOM OPIEKI

res

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

•
•
•
•
•
•
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BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

Kupuj taniej
u producenta!
www.materacewarszawa.waw.pl
Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
Warszawa – ul. Grochowska 119, tel. 22 612 37 82
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Auto Kot
W-wa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29, pon.-pt. 11.00 - 19.00, sob. 10.00 - 14.00

Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo

KOSTIUMY KÑPIELOWE OD

49 z∏

Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• PROMOCJA na zakup soczewek kontaktowych Johnson&Johnson::
- przy zakupie 2, 3, 4 opakowań soczewek – kosmetyki gratis
- program lojalnościowy dla użytkowników soczewek kontaktowych *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek, m.in.:
RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana, Bvlgari,
Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów m.in.:
Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Szanowni Paƒstwo!
Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki og∏oszeƒ drobnych sà
one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych bàdê do og∏aszania informacji niekomercyjnych.
Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych w dziale og∏oszeƒ
drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z p. Joannà Januszewskà, tel. 607 314 667.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam dom 165 m. kw. w Weso∏a / Stara Mi∏osna ul. Graniczna (okolice Lidla)- super lokalizacja
stan deweloperski. 645.000 PLN 0 536-299-710.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam segment bezpoÊrednio, w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka, kierunek Miƒsk Maz., Wiàzowna, inne propozycje – 0 692 977 947.

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie 3 pokojowe 50 m2 na osiedlu „Pod Sosnami” Stara Mi∏osna. Kontakt: 662 182 260.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 48 m2,
z pi´knym tarasem 50 m2, trzy pokoje, osiedle
„Pod Sosnami”, Stara Mi∏osna. tel. 601864390
◗ Do wynaj´cia lokal na biuro dwupokojowy 70 m2
(pokoje 30 m2 i 20 m2) w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie). Tel.
501-590-737.
◗ Sprzedam dom podpiwniczony z poddaszem
u˝ytkowym, 55 km do centrum W-wy, trasa na
Lublin. dom 450 tys + dzia∏ka 2400 m2 za 120
tys. tel. 501310751.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2, dwa pokoje
30 m2 i 20 m2, z aneksem kuchennym w Starej
Mi∏osnej w domu jednorodzinnym 501-792-951

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie
po∏o˝onà dzia∏k´ budowlanà w okolicach Zakr´tu.
Szczegó∏y pod nr tel: 0-698-528-203.
◗ Wynajm´ budynek warsztatowy w Wiàzownie.
Powierzchnia budynku oko∏o 150 m2. Tel. 501
498 683.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Zakr´cie, 1500 m2,
WZ, sàsiedztwo domów jednorodzinnych, graniczy
z lasem, 500 m. do osiedla Stara Mi∏osna.
Cena 500.000 z∏ (do negocjacji). Tel. 508 221 186.
◗ Do sprzedania domek, 110 m2 z dzia∏kà 1200
m2, 10 km od Mràgowa, 500 m do jeziora. Cena do uzgodnienia tel. 886 333 330.
Stylistka Wizerunku zaprasza na indywidualne spotkanie lub na warsztaty stylistyczne
dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, analiza
sylwetki, kompozycja stroju, fryzura, podstawy makija˝u. Tylko zapisy tel. 502 600 775
lub e-mail: djalicja@republika.pl
6
◗ Sprzedam dzia∏k´-ogródek o pow. 300 m po∏o˝.
na Osiedlu Wojskowym w Weso∏ej, w dobrym
punkcie ogródków dzia∏kowych. Woda (nowa
studnia i pompa z 2011r.), oÊwietlenie, 2 altanki:
murowana (wymaga remontu) i drewniana w db.
stanie. Cena 26 tyÊ z∏.-do negocjacji. Tel: 604124-316 i 507-069-732.
◗ Sprzedam siedlisko tel 503 817 277.

◗ Do wynaj´cia powierzchnia biurowo-magazynowa, 120m2, lokalizacja ul. Cieplarniana, na przeciwko nowej szko∏y, cena do uzgodnienia. Tel. 22
773 39 42, 503 896 616.
ALPINIÂCI – PRACE WYSOKOÂCIOWE,
WYCINKA DRZEW, USUWANIE GA¸¢ZI –
alpinistycznie i z podnoÊnika, MYCIE okien,
dachów, elewacji, MALOWANIE dachów,
MONTA˚E REKLAM i inne.

664-772-384, www.alpes.com.pl

9

◗ Sprzedam dzi∏lk´ budowlanà w Starej Mi∏osnej,
powierzchnia – 1 067 m2. BezpoÊrednio, tel:
667 214 825
◗ Sprzedam zagospodarowanà dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà przy trasie Ostrów Mazowiecka
– Ró˝an, ogrodzona, woda, pràd, domek. Autobus do Warszawy 100m. Cena do uzgodnienia.
Telefon 603033601.
◗ Poszukuj´ lokalu do wynaj´cia do 80m z przeznaczeniem na gastronomi´ /bez alkoholu/. Najch´tniej Praga-Po∏udnie, Goc∏aw, Wawer, Weso∏a.
tel. 502 600 775.
◗ BezpoÊrednio sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2 (piwnica, miejsce postojowe) na ul. Biesiadnej. Cena do negocjacji, tel. 662 137 096.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà (wypoczynkowà)
z domkiem na terenie ogródków dzia∏kowych
„Pod Lasem” w Rembertowie (w∏asnoÊç wieczysta) tel 508-797-304, (22) 773-28-52.
◗ Do wynaj´cia Lokal 160 m2 w Warszawie Weso∏ej (blisko SKM). 3 du˝e pokoje + sanitariaty. Ciche, ∏adne otoczenia, bezpieczne (monitorowanie). Na pracowni´, biuro, studio nagraƒ. Cena 3000 z∏. Tel: 22 773 78 50, 603 856 556.
◗ Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe w Weso∏ej-Zielonej z ogródkiem, piwnicà i gara˝em na 2 samochody. Mieszkanie wykoƒczone do zamieszkania od zaraz. Cena 580 000z∏. Tel 605 602 308

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352

48

◗ Wynajme ∏adne mieszkanie 2-pokojowe, 53 m2,
nowe, niezamieszka∏e, parking, sprzet AGD, osiedle
zamkni´te, od zaraz. Kontakt 604-901-907.
◗ Do wynaj´cia lokal o powierzchni 43 m2 w centrum Warszawa Weso∏a przy g∏ównej ulicy obok
sklepu obuwniczego. tel. 601 249 250
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje,
kuchnia, 2 ∏azienki, lod˝a, piwnica, dwa miejsca
parkingowe. Cena do uzgodnienia. tel. 608 736 533
◗ Sprzedam dzia∏k´ 3100 m2 (okolice Magdalenki)
z domem wolnostojàcym 70 m2. Dost´p do mediów, centrum handlowe, szko∏a, przedszkole,
niedaleko lasu, blisko Warszawy, dobra komunikacja miejska. tel. 793 052 335.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 588 m2 w Weso∏ej
Zielonej. Cena do negocjacji. BezpoÊrednio
tel. 601 664 524.

Redakcja
◗ Sprzedam plac 1 ha. Droga powiatowa, zezwolenie
na CPN i gaz oraz dzia∏k´ 0,5 ha cz´Êciowo zalesionà na Mazurach, blisko jeziora i oÊrodka wypoczynkowego. tel. grzecznoÊciowy 22 773 19 67.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000
m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie
media w ulicy (jest aktualny MPZP) na dzia∏k´
us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej
Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie, koszenie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam mieszkanie 67 m2 + gara˝ i m-ce parkingowe. Cena 410 tys. 608 084 971.
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje,
kuchnia, 2 ∏azienki, lod˝a, piwnica, dwa miejsca
parkingowe.
Cena
do
uzgodnienia.
tel. 608 736 533

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ BUKSZPANY – du˝e bardzo tanio sprzedam. Odbiór w∏asnym transportem z ˚oliborza. (22) 83110-54, 507 153 764

STRONA INTERNETOWA
ju˝ od 49 z∏ netto miesi´cznie!
Tworzymy strony i sklepy internetowe.
Zapraszamy – www.profil-it.pl
Tel: 609 411 662.
41
◗ Materac, MYSTAZJA 160/200 cm, linia exclusiv.
Âredniotwardy, dwuletni, stan bdb. Cena sklepowa: 2.900 z∏ – sprzedam za po∏ow´ ceny sklepowej: 1.450 z∏. Do obejrzenia w Starej Mi∏osnej.
tel. 0662190517.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko tapicerowane m&k foam Ko∏o 160x200 cm w idealnym stanie, obicie welurowe, kolor ciemny bràz ze skrzynià i materacem
wysokiej klasy. tel 605 602 308.
◗ Gara˝ murowany ul. Mycielskiego 19 sprzedam
za 14000 z∏, tel. 692 344 508.
◗ Sprzedam u˝ywanà ale w bardzo dobrym stanie
bram´ wjazdowà na posesj´. Brama by∏a systematycznie konserwowana najwy˝szej jakoÊci farbami hammerite. SzerokoÊç – 4 mb. tel. 783
390 001, Sulejówek.

KOD NATURY

23

Pracownia Architektury Krajobrazu
•Projektowanie, realizacja i piel´gnacja
terenów zieleni.
•Ogrody, inwentaryzacje dendrologiczne.

www.kodnatury.pl 692-081-969
◗ Sprzedam tzw. „szcz´k´” handlowà z oÊwietleniem mo˝e byç równie˝ wykorzystana na dzia∏ce
lub na imprezach jako podr´czny bufet. 150 z∏.
tel. 501302322

◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice
Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Sprzedam samochód Hyundai Accent z 2000 roku, w dobrym stanie techniczno-mechanicznym.
Cena 1500,00 z∏. Tel.: 510 205 999.

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

Tel. 601 262 086.

8

◗ Sprzedam zmywarka Elektrolux Inspire ESF66030X Srebrna. Szer x wys x g∏´b 60x84x56
– 950z∏ stan idealny 501-668-666 Stara Mi∏osna.
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o
tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏
tel: 603-313-938.

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ Dam korepetycje z angielskiego/francuskiego/
biologii, pomog´ w lekcjach. Uczennica renomowanego dwuj´zycznego liceum. 608750424

PODNOÂNIK KOSZOWY
wykonuje prace na wysokoÊci:
MYCIE/MALOWANIE ELEWACJI,
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW,
CZYSZCZENIE/NAPRAWA RYNIEN,
KONSERWACJA OÂWIETLENIA itp.

Tel. 792 077 071

54

◗ MATEMATYKA – profesjonalne korepetycje prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela
(szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – skutecznie, sympatycznie,
Business/General English z Native Speakerem,
tel: 787144 743.
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z MATEMATYKI na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. tel. 609084967
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat
doÊwiadczenia. 500 720 523 .

Remonty mieszkaƒ i domów
jednorodzinnych – glazura,
terakota, hydraulika, elektryka,
malowanie itp. Fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.

14

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

◗ MATEMATYKA. Studentka finansów udzieli korepetycji z matematyki na ka˝dym poziomie szkolnym.
DyspozycyjnoÊç. Dojazd. Tel. 796 877 744.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie
poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie
zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Bezp∏atny dojazd na terenie Starej Mi∏osnej.
Tel: 0-518-339-517.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat
doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz
z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie
i bezstresowo na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.
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◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ MATEMATYKA – profesjonalne korepetycje prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela
(szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
WESO¸E URODZINY dla Twojego dziecka
z muzykà i konkursami, we wskazanym miejscu
oraz WESELA, bankiety, imieniny, imprezy firmowe, pikniki – poprowadzi dj-wodzirej-animator.
Muzyka dla ka˝dego, konkursy, zabawy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
tel. 502 600 775 – dj Alicja
5

◗ J¢ZYK ANGIELSKI – skutecznie, sympatycznie,
Business/General English z Native Speakerem,
tel: 787144743
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy. Zaj´cia indywidualne lub
w grupach. Dojazd do ucznia. Wszystkie poziomy. Tel: 0-518-339-517

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27

◗ Korepetycje, j´zyk polski, tel. 506 316 077.
◗ Ucz´ gry na klarnecie, du˝e doÊwiadczenie w szko∏ach zagranicznych i polskich. tel. 501-057-424.
◗ HISZPA¡SKI – Poprowadz´ korepetycje, nauk´
od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE
oraz matur. Posiadam doÊwiadczenie w nauczaniu
j´zyka na ró˝nych poziomach. Telefon 794 680 940

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placy po budowie.
Tel. 607-390-585
49

Planujesz zmian´ wn´trza
Twojego mieszkania – nasza
firma pomo˝e Ci w aran˝acji
i w wykoƒczeniu. 506-41-77-40
lub gonta-rem@wp.pl 30
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, tel.
602 276 202.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie –
nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez.
ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z.
polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a,
tel. 22 773 40 87.

◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 0–9kg MAXI-COSI stan b. dobry, tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam spacerówk´ dla bliêniaków- Maclaren
Twin Techno Charcoal. W komplecie: dwa Êpiworki dla dzieci, dwa uchwyty do butelek, os∏ona przeciwdeszczowa. tel. 605 077 751

US¸UGI BRUKARSKIE
Uk∏adanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio, solidnie, gwarancja.
Zakr´t, Trakt Brzeski 185,
www.brukarstwowarszawa.com
tel.:

795-631-051
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DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Dorywczo zajm´ si´ dzieçmi, posiadam doÊwiadczenie. Tel. 608 750 424.

URODZINY Z KLAUNEM
Zabawy i konkursy,
zaj´cia dla dzieci podczas
UROCZYSTOÂCI RODZINNYCH.
50

◗ Podejm´ prac´ opieki nad dzieckiem. Obecnie
opiekuj´ si´ dzieckiem, które idzie do przedszkola. Mieszkam w Starej Mi∏osnej. Tel. 694 501 576
◗ Wykwalifikowana nauczycielka przedszkola z d∏ugoletnim sta˝em zaopiekuje si´ dzieckiem (wiek
przedszkolny lub wczesnoszkolny). Mo˝liwe tak˝e zatrudnienie w przedszkolu. Tel.: 692-899030, (22) 615-85-08
US¸UGI KOMPUTEROWE, wsparcie techniczne, instalacje drukarek, skanerów, itp. Pomoc
przy konfigurowaniu i instalowaniu systemów
operacyjnych, aplikacji, routerów, sieci. Rozwiàzywanie problemów. NIEDROGO. Weso∏a i Stara
Mi∏osna. Dojazd gratis. Tel. 503 055 004.
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◗ Poszukuj´ opiekunki do dwuletniej dziewczynki.
Praca od wrzeÊnia. Tel. 692755284
◗ Od wrzeÊnia zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Wykszta∏cenie pedagogiczne. Referencje. tel. 503 117 094
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà
dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam
referencje. tel. 600 432 140.

US¸UGI GEODEZYJNE

WYNAJM¢

mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje

◗ Wynajm´ SAMOCHÓD KAMPINGOWY z 2006r
du˝y 7 osobowy równie˝ z kierowcà, przewóz
osób tym samochodem po Polsce czy Europie. 501-792-951.
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Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Nauka gry na gitarze, skutecznie i efektywnie
tel: 695 622 848
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie
nauczania. Tel. 22 773 28 07.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

◗ Golden retriever ok. 3 letni, ∏agodny, spokojny.
Umie chodziç na smyczy. B´dzie wspania∏ym
psem rodzinnym, równie˝ takiej z ma∏ymi dzieçmi. Obecnie przebywa w Fundacji dla Bezdomnych Zwierzàt w Legionowie. tel. 792 -784-15

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

www.dogadajciesie.pl
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◗ Sprzedam tapczanik-∏ó˝eczko, firmy DREWEX
z materacykiem. Stan – bardzo dobry. Telefon.
605 077 751.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 0-9kg MAXI-COSI stan b. dobry, tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam mat´ edukacyjnà dla dzieci, firmy Canpol Babies, kolor niebieski, cena 50z∏.
tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam wózek spacerówke stan dobry
tel. 606427333.

tel. 600 030 096

ZWIERZ¢TA

KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-888.
www.hauhau24.pl

◗ Pies rasy husky, ok. 4 letni. Bardzo towarzyski,
kontaktowy, bezproblemowy na spacerach. Wymaga codziennie odpowiedniej dawki ruchu.
Obecnie przebywa w Fundacji dla Bezdomnych
Zwierzàt w Legionowie. tel. 792 -784-15

◗ Profesjonalna opiekunka/asystentka osoby starszej, chorej z doÊwiadczeniem i kwalifikacjami
zawodowymi potwierdzonymi Certyfikatem UE
przyjmie ofert´ pracy w wymiarze 1/2 etatu,
a tak˝e dy˝ury. Tel 609 097 972.
◗ Szukam pracy organizacja imprez, urodzin cena od 50z∏ 6000 300 96
◗ Biuro rachunkowe w Starej Mi∏osnej zatrudni pracownika z doÊwiadczeniem na stanowisko kadry-p∏ace ze znajomoÊcià P∏atnika. Kandydatów prosimy o przes∏anie CV na adres raxell@raxell.pl
◗ Przyjm´ prac´: sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien, na sta∏e lub dorywczo tel. 693622060
◗ Osoba solidna z referencjami. Przyjmie sprzàtanie domów, mieszkaƒ i biur. Tel. 603-995-907.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe,
malowanie itp. tel.: 0 507 097 028.
◗ Szukam pracy us∏ugi ogrodnicze etc referencje
793 169 455 .
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z odzie˝à lub z kosmetykami. Doradz´ klientkom odpowiednie stylizacje ubraƒ i makija˝u. 502 600 775 Alicja
◗ Szukam pracy jako manager restauracji, baru,
pubu, pizzerni, sali weselnej lub sali zabaw dla
dzieci. Mam kilkunastoletnie doÊwiadczenie. Tel.
502 600 775.

MEBLE NA WYMIAR

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Z∏ota Ràczka do ró˝nych prac domowych i ogrodowych. Tel: 533149101.
◗ Szukamy pomocy do dzieci oraz w pracach domowych 17–20, Êrednio 4 razy w tygodniu oraz
w niektóre soboty. Stara Milosna – Brylantowa.
Tel. 501429387.
◗ Szukam pracy remonty, malowanie, etc. Tel.
793 169 455, referencje.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy
jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka
krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi.
Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Szukam pracy jako kierowca, sprzedawca, pracownik fizyczny. Posiadam kat. prawa jazdy
B, C, D, ksià˝eczk´ Sanepid. Tel. 501 350 521
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie i mycie okien.
Jestem osobà solidnà z referencjami. Tel. 601
– 715 – 540.
◗ Osoba dok∏adna, nie palàca, ch´tnie przyjmie
sprzàtanie lub mycie okien. Tel. 603-995-507
◗ Przyjm´ sprzàtanie, mycie okien lub prasowanie.
Tel. 601-715-540
◗ Poszukuj´ pracy roznoszenie ulotek, etc. Tel.
532 435 664.
◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u – tel:
603 313 938.

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

Tel. 660-769-211
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◗ Wykonam remont mieszkania, domu (prace drobne
lub kompleksowo). Równie˝ drobne prace w ogrodzie, z∏ota ràczka Tel. 692 173 253, 604 202 290.
◗ Osoba solidna z referencjami, przyjmie sprzàtanie i mycie okien. Tel. 603-995-507.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.

M A LO WA N I E
Profesjonalne Us∏ugi Malowania
Wn´trz i Elewacji
MALOWANIE WN¢TRZ NA BIA¸O
– 11 z∏/m2, NA KOLOR – 13 z∏/m2.
CENY Z FARBAMI tzw. „NA GOTOWO”.

Tel. 792 077 071
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◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Szukam pracy wychowawca kolonijny animator
gier i zabaw 532 435 664.
◗ Uczeƒ Samochodowej ZSZ poszukuje pracy na
wakacje. Prawo jazdy kat. B. tel. 665 222 409.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607 314 667

– Joanna Januszewska
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Biuro Handlowe:
ul. Kopernika 38 lok. 1, 05-091 Zàbki
tel. 22 762 82 69, 609 536 647, 661 929 999

www.dozbud.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

Licencja nr 51

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

●

●

●
●

MEDYCYNA ESTETYCZNA
rabaty
– Botox, wype∏niacze, mezodo
terapia, peelingi. NowoÊci:
Aqualyx, Light Eyes Ultra
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
– specjalna oferta zabiegów na lato
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
NOWOÂå – CRYOLIFT 3 FILORGA
– najnowszy trend kosmetyki medycznej
– terapia Êwiat∏em LED i naturalny lifting
+ kompleksy biologiczne

60%

Aktualne promocje, opisy zabiegów
i cennik na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl oraz na facebooku.

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p.
tel. 22 40 30 765

530 51 22 45

601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

Godziny otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14
Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

www.medikocentrum.pl

05-077 Warszawa, os. Stara Miłosna, ul. Trakt Brzeski 60c
tel. 22 773 24 12, 22 773 00 99
www.kluburody.pl

Wczesna Rejestracja 2012/13, PODR¢CZNIK GRATIS do 26.06
Dwutygodniowe ZAJ¢CIA
INTENSYWNE KURSY
WAKACYJNE – semestr w miesiàc J¢ZYKOWO-SPORTOWE dla dzieci
– zapisy do 22 czerwca.
lub rok nauki w 2 miesiàce.

ul. GoÊciniec 18, 05-077 Warszawa–Wesoła
Tel. 532 806 866 | www.prolingua.info.pl
KONKURS! WYGRAJ KURS ANGIELSKIEGO!!

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

