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W E S O ¸A

70 lat od powstania
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki
...oraz wieÊci z Placu Wojska Polskiego
Na miejsce formowania
1 Dywizji Piechoty, w której
sk∏ad wchodzi∏ 1 pu∏k (to
obecnie 1 WBPanc im. Tadeusza KoÊciuszki, „nasza Brygada”) Naczelne Dowództwo
Armii Radzieckiej wyznaczy∏o
obóz çwiczebny po∏o˝ony
nad Okà w pobli˝u niewielkiej wsi Sielce. Tam w kilka
dni po ukazaniu si´ komunikatu o formowaniu 1DP
„wysypywali” si´ przybysze z odleg∏ych o tysiàce kilometrów i ma∏o znanych osiedli i przysió∏ków rozsianych po tajgach, górach i dalekich stepach Zwiàzku Radzieckiego – „wczoraj ∏ach, mundur dziÊ”.
Piaszczysty teren oÊrodka, sosnowy las nad brzegiem wielkiej rzeki, w odró˝nieniu od tajgi, stepów
czy gór przypomina∏ kraj rodzinny, by∏ bardziej swojski i bliski sercu st´sknionych za Ojczyznà tu∏aczy.

Odwiedzajàcy w lipcu obóz sielecki Andrzej
Witos pisa∏ póêniej: „wybrane miejsce pod obóz
wymarzone. Wybrze˝e rzeki tak ∏udzàco podobne
do Wis∏y, pokryte lasem sosnowym wyros∏ym
na ziemi piaszczystej daje nam obraz podwarszawskich okolic”.
14 maja przyby∏ do obozu i objà∏ dowództwo
dywizji p∏k dypl. Zygmunt Berling, a by∏ to rok
1943. Dzieƒ ten historycy przyj´li za poczàtek formowania dywizji, t´ bowiem dat´ nosi pierwszy
rozkaz dowódcy dywizji.
I tak jak co roku, rocznica formowania 1 WDPiechoty zosta∏a uczczona uroczystà zbiórkà pod pomnikiem KoÊciuszkowców umiejscowionym na prawym brzegu Wis∏y w dzielnicy Praga-Pó∏noc m.st.
Warszawy, w miejscu, w którym bój o Warszaw´
rozpocz´li ˝o∏nierze 1 Pu∏ku Piechoty, uhonorowanego po wyzwoleniu Warszawy nazwà 1 Praskiego
Pu∏ku Piechoty.

Organizatorami uroczystoÊci byli: dowódca
1 WBPanc pan p∏k Stanis∏aw Czosnek, Zarzàd Stowarzyszenia „Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców” pod dowództwem gen. bryg. Zenona Poznaƒskiego i Burmistrz Dzielnicy Praga-Pó∏noc.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ nie tylko obecni
i byli ˝o∏nierze 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
(Zmechanizowanej), lecz równie˝ liczne grono generalicji, m∏odzie˝y szkolnej, a tak˝e, ju˝ niestety
nieliczne, grono kombatantów-KoÊciuszkowców,
uczestników pierwszego boju pod Lenino w dniach
12 i 13 paêdziernika 1943 r.
Ta podnios∏a uroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà
Âwi´tà koncelebrowanà przez Biskupa Polowego
Wojska Polskiego ks. biskupa dr. Józefa Guzdka,
który bra∏ udzia∏ w ca∏ej uroczystoÊci.
Ja te˝ osobiÊcie mia∏em zaszczyt w imieniu
mieszkaƒców i w∏adz samorzàdowych naszej dzielnicy wraz z osobami towarzyszàcymi braç udzia∏
w tej˝e uroczystoÊci, sk∏adajàc wieniec w barwach
narodowych pod pomnikiem KoÊciuszkowców.

☛ Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl

cd. na str. 5 ➽
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WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)
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Szukasz Łó˝ka?
www.poprostulozka.com

Majdan 88
05-462 Wiàzowna
tel. 607 41 22 31

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PROWADZENIE EWIDENCJI KSI¢GOWEJ
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
V E-konto – dost´p internetowy 24h/dob´ do indywidualnych kont ksi´gowych
A.T. Konto Zarzàdzanie i Ksi´gowoÊç
ul. GoÊciniec 158, 05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 533-804-802
www.atkonto.pl

„Rynek pracy czeka”
zakup współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stara Miłosna, 4-pok., 80 m2; 1997 r.; 3/4
Zadbane mieszkanie 4-pokojowe w zielonej cz´Êci
Starej Miłosnej. Przestronne i słoneczne, dwustronne.
22-metrowy salon z du˝à loggià od strony południowej
z widokiem na zieleƒ i strumyczek.
■

■

■

■

3-ustawne sypialnie po ok. 12 m2 – we wszystkich pokojach
ładny parkiet, szafy typu Komandor.
Oddzielna kuchnia (umeblowana i wyposa˝ona) ok. 9 m2
ze stolikiem Êniadaniowym.
Łazienka z wannà i oddzielnym wc. W kuchni
i łazienkach glazura w jasnych kolorach.
Do mieszkania przynale˝y piwnica i miejsce na
zamykanym parkingu. W budynku jest równie˝
strych do dyspozycji mieszkaƒców.

Cena 445 000 zł

W przypadku tej nieruchomoÊci NOTABIL NIERUCHOMOÂCI
pobiera wynagrodzenie tylko od władajàcego nieruchomoÊcià.

tel.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

501 138 811, www.notabil.pl
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Po krótkiej wymianie
zdaƒ Rada zdecydowa∏a,
˝e punkt ten w porzàdku
obrad si´ nie znajdzie, zaÊ burmistrz Edward K∏os
zaprosi∏ przedstawicieli obecnych na sali pracowników szkó∏ na rozmow´ w sprawie trybu dzia∏aƒ i
mo˝liwoÊci spe∏nienia ich postulatów.
Dalej sesja przebiega∏a wed∏ug za∏o˝onego
planu. Po serii pytaƒ radnych odby∏o si´ spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Zespo∏u
Parków Krajobrazowych: p. Robertem Belinà oraz
p. Przemys∏awem Nowakiem. GoÊcie przedstawili zakres kompetencji MZPK i wyjaÊniali szczegó∏owo poruszane przez radnych sprawy. Zadeklarowali ch´ç zacieÊnienia wspó∏pracy z Dzielnicà,
w szczególnoÊci w zakresie sprzàtania lasów,
wyznaczania i utrzymania Êcie˝ek turystycznych,
a tak˝e instalacji budek l´gowych dla coraz rzadszych na naszym terenie ptaków Êpiewajàcych.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z wykonaniem bud˝etu za I kwarta∏ br., zaopiniowa∏a pozytywnie dwa pakiety drobnych korekt w bud˝ecie dzielnicy. W zwiàzku z faktem,
˝e równolegle trwa∏a sesja Rady Warszawy rozpatrujàca zmian´ tzw. „Uchwa∏y Êmieciowej”,
informacja o jej wdra˝aniu zosta∏a przyj´ta bez
dyskusji, podobnie jak informacja o gospodarce
wodno-Êciekowej na terenie dzielnicy. Nieco
wi´cej uwagi radni poÊwi´cili informacji o organizacjach spo∏ecznych realizujàcych zadania
z zakresu pomocy spo∏ecznej, zwracajàc uwag´
na skal´ i skutecznoÊç ich dzia∏aƒ.
Kolejnym punktem by∏a informacja o pracach
nad przebiegiem WOW. Choç w tej kwestii na
razie niewiele si´ wydarzy∏o, wa˝nym szczegó∏em jest wyd∏u˝enie, ze wzgl´du na iloÊç zg∏o-

Z prac Rady Dzielnicy
Majowa sesja rady odby∏a si´ w czwartek 20 maja.
Rozpocz´∏a si´ od zamieszania proceduralnego,
zwiàzanego z wnioskiem
klubu radnych PiS, aby uzupe∏niç porzàdek obrad
o punkt dotyczàcy podwy˝ek wynagrodzenia dla niepedagogicznych pracowników placówek oÊwiatowych. Nie bardzo chcia∏bym snuç dywagacje,
jakie by∏y intencje wnioskodawców, ale pomijajàc ju˝ fakt, ˝e sprawy te nie le˝à w kompetencji
rad dzielnic, to wydaje mi si´, ˝e jakakolwiek publiczna dyskusja o wynagrodzeniach bez udzia∏u
bezpoÊrednich pracodawców, jakimi w tym przypadku sà dyrektorzy szkó∏, by∏aby troch´ nie
na miejscu. Choç zwa˝ywszy, ˝e uzasadniajàca
wniosek swojego Klubu pani Krystyna Szyszko
rol´ dyrektora szko∏y widzia∏a jako biernego administratora i wykonawc´ poleceƒ burmistrza, to
mo˝e a˝ tak bardzo dziwne to nie jest.

ZAGINÑ¸ PIESEK!!!
W MAJÓWK¢ ZAGIN¢¸A MA¸A,
CZARNA SUCZKA Z BIA¸YMI SKARPETKAMI NA PRZEDNICH ¸APACH
I Z BIA¸YM KRAWACIKEM. WABI SI¢
TOÂKA, MA 2 LATKA. JE˚ELI KTOÂ
JÑ WIDZIA¸ BARDZO PROSZ¢
O KONTAKT!!! TEL. 787 783 724.

Projekt nadania nazw rondom w dzielnicy Weso∏a
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a wyst´puje z inicjatywà, której celem jest nadanie nazw wszystkim
rondom w dzielnicy Weso∏a (aktualnie jest
ich 10). Planujemy przeprowadziç konsultacje
spo∏eczne wÊród mieszkaƒców dzielnicy na
ten temat. W celu zebrania propozycji zwracamy
si´ do mieszkaƒców Weso∏ej z proÊbà o przedstawienie w∏asnych projektów nazw. Proponujemy, aby ronda nosi∏y imiona przede wszystkim
zas∏u˝onych mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a lub
nazwy zwiàzane z miejscami, zdarzeniami, organizacjami itp. charakterystycznymi dla naszej
dzielnicy.
Propozycje nazw powinny zawieraç:
• okreÊlenie miejsca po∏o˝enia ronda,

• proponowanà nazw´, a w przypadku osób
imi´ i nazwisko,
• opis nazwy, a w przypadku osób ˝yciorys
wraz z podaniem êród∏a informacji,
• uzasadnienie przedstawionej propozycji,
• imi´ i nazwisko sk∏adajàcego propozycj´ oraz
adres do korespondencji ewentualnie adres
poczty elektronicznej.
Propozycje nazw w formie pisemnej nale˝y
zg∏aszaç do dnia 30 czerwca 2013 r.:
• osobiÊcie do Punktu Informacyjnego Wydzia∏u
Obs∏ugi Mieszkaƒców,
• w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, stanowisko w holu,

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a –

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicy Weso∏a informuje,
˝e w siedzibie Delegatury, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” zaplanowano nast´pujàce spotkania:

D

• 5 czerwca 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum

• 12 czerwca 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona
• 19 czerwca 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna

szonych wniosków i uwag, terminu przygotowania wst´pnego raportu oddzia∏ywania na Êrodowisko do koƒca lipca br.
Na koniec Rada pozytywnie – z wy∏àczeniem
poprawek Skarbnika m.st. Warszawy ograniczajàcych kompetencje rad dzielnic w zakresie opiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej –
zaopiniowa∏a pakiet proponowanych zmian
w Statucie m.st. Warszawy. Przyj´∏a tak˝e rezygnacj´ pani Iwony Kerschke z Komisji Infrastruktury (zosta∏a na poprzedniej sesji wybrana nowym cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej).
Kolejna sesja Rady Dzielnicy Weso∏a jest zaplanowana na dzieƒ 20 czerwca br., jak zwykle
o godzinie 14.00 w Sali Rady naszego Urz´du.
Porzàdek b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej
na stronie internetowej Urz´du.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

• przes∏aç na adres Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33,
05-075 Warszawa–Weso∏a,
• e-mailem: wesola.ronda@um.warszawa.pl.
Prawid∏owo zg∏oszone propozycje nazw zostanà
przekazane do konsultacji do Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego dzia∏ajàcego przy Biurze Kultury
Urz´du m.st. Warszawy. Po zaakceptowaniu projektów nazw rond przez ten Zespó∏ zostanie przygotowany w uzgodnieniu z Centrum Komunikacji
Spo∏ecznej Urz´du m.st. Warszawy harmonogram
konsultacji wybranych propozycji nazw rond.
Procedur´ konsultacji projektów nazw rond
planujemy zakoƒczyç w grudniu 2013 r.

Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawa

pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic

Zespó∏ redakcyjny: Karol Dziwiƒski, Ma∏gorzata Grabczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Nina Klejnowska, Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Anna Ksi´˝opolska, Marian Mahor, Martyna Nowosielska, Urszula Religioni, Katarzyna Szaszkiewicz, Dorota Wroƒska.
JesteÊmy uczestnikiem programu
Reklama: Konrad Skorupka – tel. 607-314-667, e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Kontakt z redakcjà: tel.: 22-810-26-04, fax: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2300-0414. Nak∏ad: 8200 egz. Gazeta bezp∏atna!
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów
i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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US¸UGI PRAWNE
MEC. ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
ul. LeÊnych Zió∏ 12, Stara Mi∏osna
Tel. 698 42 42 41, 604 23 50 76
§
§
§
§
§
§

§

sprawy sàdowe i administracyjne, porady prawne
rozwody, alimenty, podzia∏ majàtku
spadki, prawo budowlane, nieruchomoÊci
wypadki komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne
prawo pracy i ubezpieczenia
BHP

Bezp∏atne porady prawne
(po uzgodnieniu tel.) – poniedzia∏ek 18.00–19.00

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Uzasadniajàc swoje stanowisko poni˝ej,
twierdz´, ˝e przebieg WOW przez Weso∏à to
b∏àd polityczny, spo∏eczny oraz ekonomiczny.
Uwa˝am, ˝e szeÊciopasmowa droga przecinajàca dzielnic´ zniszczy jej zabudow´ i naruszy
cenne walory przyrodnicze naszych okolic. Nikomu chyba nie trzeba t∏umaczyç, jak ucià˝liwe sà
ciàg∏e wibracje, ha∏as i spaliny. W dalszej perspektywie nastàpi degradacja spo∏eczna na skutek spadku wartoÊci nieruchomoÊci. ˚ycie z trasà
szybkiego ruchu w tle nie nale˝y do atrakcyjnych. Tak zaprojektowana trasa nie odcià˝y ruchu lokalnego, bo samochody jadàce do centrum Warszawy i tak skorzystajà z Traktu Brzeskiego albo z innych dróg lokalnych.
Warto przypomnieç, ˝e obecne projekty przebiegu trasy pomi´dzy w´z∏ami „Drewnica” i „Zakr´t” w istocie oparte sà na planach sprzed kilkudziesi´ciu lat. Tak przeprowadzona obwodnica mia∏a wówczas sens, bo szerokim ∏ukiem



omija∏a stolic´. Teraz wyros∏o tu wiele domów
prywatnych, powsta∏y liczne obiekty u˝ytecznoÊci spo∏ecznej. Dzielnica Weso∏a sta∏a si´ cz´Êcià
Warszawy.
Wsz´dzie w Polsce i na ca∏ym Êwiecie wyprowadza si´ ruch tranzytowy poza granice miast, poza tereny g´sto zamieszka∏e. A u nas projektanci
przewidujà, ˝e przez odcinek „obwodnicy” przebiegajàcy przez teren dzielnicy Weso∏a przeje˝d˝a∏oby w jednà stron´ 3500 pojazdów na godzin´!
Taka „obwodnica” w ˝aden sposób nie s∏u˝y
mieszkaƒcom, bo oprócz tego, ˝e ich podzieli
dymiàcym korytarzem, to w znaczny sposób
utrudni komunikacj´ wewnàtrz dzielnicy zarówno w czasie wieloletniej budowy, jak i po jej zakoƒczeniu. Nie nale˝y zapominaç o wyburzeniach domów, w wi´kszoÊci nowych.
Naszym atutem, istotnie wyró˝niajàcym Weso∏à
spoÊród pozosta∏ych dzielnic, jest nasza przyroda.
Ta najm∏odsza dzielnica Warszawy jest zielonymi

A ja nie mam nic przeciwko...

Planowana Wschodnia Obwodnica Warszawy
jest zaledwie fragmentem du˝ego projektu bezkolizyjnej ekspresowej trasy, która poza wyprowadzeniem ruchu tranzytowego z centrum miasta
po∏àczy i usprawni komunikacj´ pomi´dzy wieloma dzielnicami. U∏atwi równie˝ dojazd do centrum
mieszkaƒcom dynamicznie rozwijajàcych si´
przedmieÊç, którzy nie mogà bezpoÊrednio korzystaç z takich inwestycji jak metro, sieç linii tramwajowych i bezpoÊrednich po∏àczeƒ autobusowych. Jest niezb´dna w zwiàzku ze stale rosnàcym
nat´˝eniem ruchu samochodowego i rozbudowà
sieci autostrad i dróg ekspresowych.
Inwestor WOW (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) ma ÊwiadomoÊç obaw i protestów mieszkaƒców naszej dzielnicy. Wyst´puje wi´c
z rozwiàzaniami, które mogà z∏agodziç negatywne
dla nich skutki planowanej inwestycji. Zaproponowano wariant cz´Êciowo zag∏´biony w tunelu z dodatkowym w´z∏em komunikacyjnym, który u∏atwi
mo˝liwoÊç korzystania z nowej trasy, oddalono
przebieg drogi od terenów mieszkalnych o g´stej
zabudowie w pobli˝u osiedla Grzybowa, zaplanowano ekrany akustyczne, aby zmniejszyç nat´˝enie
ha∏asu zgodnie z obowiàzujàcymi normami. Zaplanowano równie˝ modernizacj´ i rozbudow´ lokalnej infrastruktury w pobli˝u trasy, ∏àcznie z rozwiàzaniami przyjaznymi dla migracji zwierzàt.
Mam ÊwiadomoÊç, ˝e te dzia∏ania nie przekonajà przeciwników przebiegu trasy przez Weso∏à. Mo-

˝e jednak pomyÊleliby oni o jedynej realnej alternatywie, jakà jest tak zwany wariant „0”, czyli niewybudowanie tego fragmentu i zakoƒczenie inwestycji z jednej strony na w´êle „Rembertów” przy Okuniewskiej, a z drugiej na w´êle „Zakr´t” przy Trakcie
Brzeskim. Przecie˝ to doprowadzi do ca∏kowitego
parali˝u drogowego. Samochody zje˝d˝ajàce z obwodnicy na w´êle „Zakr´t” ca∏kowicie zablokujà
Trakt Brzeski oraz wszystkie okoliczne ulice, czego
ju˝ doÊwiadczamy z roku na rok w coraz wi´kszym
stopniu. Ta sytuacja nie pozostanie bez wp∏ywu na
wzrost nat´˝enia ruchu na ulicach 1 Praskiego Pu∏ku, Niemcewicza, Pi∏sudskiego czy Okuniewskiej.
Koncepcja proponowana przed laty przez w∏adze miasta Weso∏a zak∏ada∏a przebieg obwodnicy trasà Traktu Brzeskiego i nie spotka∏a si´ nigdy
z akceptacjà Generalnej Dyrekcji, poniewa˝ nie
by∏aby to obwodnica, ale droga ekspresowa
do centrum miasta.
Kolejna propozycja, tak zwany „wariant samorzàdowy” prezentowany w ubieg∏ym 10-leciu,
zak∏ada∏ przeprowadzenie tego fragmentu drogi
na wschód od Weso∏ej przez tereny gmin oÊciennych tj. Sulejówka czy Halinowa. Ta propozycja
nie by∏a jednak nigdy uzgadniana z mieszkaƒcami i samorzàdami tych miejscowoÊci i niechybnie
wiàza∏aby si´ równie˝ z licznymi protestami spo∏ecznymi, które w powiàzaniu ze znaczàcym
wzrostem kosztów inwestycji czyni∏yby jà nieop∏acalnà i w koƒcowym efekcie nierealnà.
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p∏ucami stolicy. LeÊne, naturalnie ukszta∏towane tereny sprzyjajà rekreacji. SzeÊciopasmowa, ekspresowa droga zniszczy otoczenie w pasie co najmniej 500 metrów! Ingerencja w ca∏y ten obszar
przyrodniczy, oprócz niedogodnoÊci zwiàzanych
z samà budowà, spowoduje te˝ nieodwracalne
szkody w Êrodowisku naturalnym. Zdegradowane
Êrodowisko naturalne przeka˝emy w spadku naszym dzieciom.
OczywiÊcie dostrzegam potrzeb´ budowy obwodnicy, ale... poza miastem. Mam nadziej´, ˝e
GDDKiA wytyczy wariant Wschodniej Obwodnicy Warszawy poza jej granicami administracyjnymi. Na tym etapie projektowania jest to jeszcze mo˝liwe. Realizujàc tak potrzebnà nam
wszystkim inwestycj´, poch∏aniajàcà tak wiele
Êrodków finansowych, op∏aci si´ poszukaç najlepszego wyjÊcia, które nie szkodzi∏oby ludziom
i przyrodzie. Uwa˝am, ˝e warto!

Lidia Cybulska-Przes∏aw
Wiceprzewodniczàca Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
Obwodnica Warszawy przechodzi przez tereny
wielu dzielnic naszego miasta, a pomimo tego oddane do eksploatacji odcinki (nierzadko wczeÊniej
oprotestowane) szybko zyska∏y akceptacj´ mieszkaƒców, którzy obecnie mogà w sposób bezkolizyjny i szybki jeêdziç po nich swoimi samochodami.
Warto te˝ obaliç kilka mitów tworzonych
przez przeciwników WOW. Po pierwsze, prognozowane nat´˝enie ruchu 3500 samochodów na
godzin´ dotyczy maksymalnego nat´˝enia w godzinach szczytu i to za 20 lat. I w niewielkim
stopniu b´dzie wynikiem wybudowania WOW.
Gdyby WOW nie by∏o, i tak przez teren Weso∏ej
w kierunku Lublina i Siedlec b´dzie chcia∏a przejechaç podobna liczba pojazdów. Tyle ˝e du˝o
w´˝szymi drogami lokalnymi… Po drugie,
w zwiàzku z budowà wyburzeniu podlegaç b´dzie jedynie 16 istniejàcych domów. OczywiÊcie
to wielka strata dla ich w∏aÊcicieli, ale pami´tajmy, ˝e to ju˝ nie czasy komuny, za ka˝dy z nich
w∏aÊciciele dostanà godziwe odszkodowanie.
Jak odrzuci si´ zb´dne emocje, a energi´ skieruje na konstruktywnà krytyk´ szczegó∏owych rozwiàzaƒ i walk´ o to, by inwestor do∏o˝y∏ si´
do renowacji i rozbudowy naszej lokalnej infrastruktury, to mo˝e si´ okazaç, ˝e choç sam okres
budowy to b´dà m´czàce 2–3 lata, to po jego
zakoƒczeniu jako dzielnica wiele na niej skorzystamy. I dzi´ki bardzo dobremu skomunikowaniu z innymi cz´Êciami Warszawy ceny nieruchomoÊci nie tylko nie spadnà, a wr´cz wzrosnà.

Arkadiusz Ciupak
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Piknik Weso∏a 2013 zosta∏ odwo∏any
W zwiàzku z intensywnymi opadami deszczu
i zalewaniem gruntów, w dniu 25 maja 2013 r.
przed godz. 6.00 odby∏a si´ wizja lokalna terenu
Hipodromu przy ul. Szkolnej 14, na którym
w tym dniu zaplanowano imprez´ plenerowà pn.

PIKNIK WESO¸A. Wraz z realizatorem Pikniku odpowiadajàcym za funkcjonowanie estrady oraz
za bezpieczeƒstwo teren obejrzeli Pan Edward
K∏os, burmistrz Dzielnicy Weso∏a i Pan Marian
Mahor, zast´pca burmistrza. Nast´pnie w Urz´-

WieÊci z Placu Wojska Polskiego

dzie Dzielnicy odby∏a si´ narada dotyczàca realizacji imprezy w tym dniu. JednomyÊlnie,
na podstawie dokonanych ogl´dzin i prognoz
pogody, podj´to decyzj´ o odwo∏aniu imprezy. Stan terenu odwo∏anej imprezy ilustruje
zdj´cie wykonane w dniu, w którym mia∏a si´
ona odbyç – mówi ono samo za siebie.
Aktualnie Zarzàd Dzielnicy rozpatruje mo˝liwoÊç przeprowadzenia imprezy w innym terminie. Jednak wszystko wskazuje na to, ˝e b´dzie to przedsi´wzi´cie organizacyjnie i logistycznie bardzo trudne do przeprowadzenia
w tym roku. Ju˝ pobie˝na analiza kalendarza
imprez dzielnicowych, iloÊci prac przygotowawczych do Pikniku (praca nad imprezà trwa
oko∏o 10 miesi´cy) oraz mo˝liwoÊci i terminów
wykonawców sugerujà, ˝e b´dzie to wr´cz
niemo˝liwe. Ostatecznà decyzj´ w tej sprawie
Zarzàd podejmie w ciàgu najbli˝szych dni.

Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Nasze ma∏e inwestycje
W chwili gdy pisz´ t´ informacj´, pierwsza inwestycja na naszym osiedlu jest ju˝ w trakcie realizacji
– to kapitalny remont, a raczej budowa wjazdu
z miejscami parkingowymi pomi´dzy blokami nr 13
i 54. OczywiÊcie wczeÊniej, tak jak ka˝da inna inwestycja, zosta∏a zg∏oszona (w 2012 roku) i za przy-

skiego, zwiàzanego z obj´ciem obowiàzków dowódcy 1 Praskiego Pu∏ku Zmechanizowanego. Na przedsi´wzi´cie to jest ju˝ opracowany projekt, a realizacja
ze wzgl´du na procedur´ przetargowà nastàpi najprawdopodobniej w lipcu lub sierpniu br. Parametry
chodnika to szerokoÊç 2,5 m z obrze˝ami i wy∏o˝eniem kostkà bauma, co umo˝liwi naszym mieszkaƒcom nie tylko ruch pieszy, ale i rowerowy, a tak˝e jazd´ na rolkach. Jest te˝ du˝e prawdopodobieƒstwo remontu oÊwietlenia tego ciàgu pieszego z posadowieniem wzd∏u˝ jego przebiegu dwóch lub trzech ∏awek.

chylnoÊcià Rady Dzielnicy i Rady m.st. Warszawy
uj´ta w planie inwestycyjnym na 2013 rok. Przedmiotowà realizacj´ poprzedzi∏y spotkania i uzgodnienia z Zarzàdami Wspólnot budynków nr 13 i 54,
wykonawcà, inspektorem nadzoru itd.
Druga, nieco wi´ksza inwestycja to budowa chodnika przebiegajàcego przez teren zielony nazywany
parkiem. Dotychczas istniejàcy chodnik za mej samorzàdowej kadencji by∏ ju˝ dwukrotnie naprawiany,
ale z miernym skutkiem, jako ˝e jego istnienie
w obecnym kszta∏cie pami´tam z 1977 roku, czyli roku mojego zamieszkania na osiedlu Plac Wojska Pol-

Generalne sprzàtanie os. Plac Wojska Polskiego
W dniu 20 kwietnia br., zaplanowane du˝o wczeÊniej i uzgodnione z kierownikiem Zespo∏u Ârodowiska
Panià Gra˝ynà Garwackà, odby∏o si´ generalne
sprzàtanie osiedla Plac
Wojska Polskiego przy
wspó∏udziale w∏aÊcicieli rodzinnych ogródków
dzia∏kowych „Zach´ta”
oraz Stowarzyszenia
„Wspólnota Gara˝owa”.

➽ cd. z I str. ok∏adki

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

OczywiÊcie pomimo mojej proÊby nieczystoÊci
we wskazanym miejscu zacz´∏y byç sk∏adowane ju˝
w przeddzieƒ akcji i tak jak przewidywa∏em, musia∏em je wraz z grupà kolegów osobiÊcie ∏adowaç
do kontenera. Musz´ powiedzieç, ˝e plon akcji
„czyste osiedle” by∏ wyjàtkowo obfity, bo od godziny 9.30 do 15.20 zosta∏o za∏adowanych i wywiezionych 6 kontenerów ró˝nego rodzaju Êmieci. Budujàce jest zaanga˝owanie mieszkaƒców, których
pozwol´ sobie wymieniç z imienia i nazwiska, którzy grabili, zbierali i ∏adowali nieczystoÊci z miejsc
ogólnie dost´pnych, w tym i z sàsiadujàcego lasu
– panie Wies∏awa Wyszyƒska-Galon i Sylwia Galon
oraz panowie: Tadeusz P´kala, Miros∏aw Dyrda,
Stanis∏aw W´gielski, Tomasz Filipowski, Mariusz
Pi´tka, Witold Kandyba, Janusz Przàdka, Henryk
KrzyÊpiak, S∏awomir Kozik i inni.
Uczestnikom tego przedsi´wzi´cia sk∏adam serdeczne podzi´kowania, a w szczególnoÊci paniom
Wies∏awie Wyszyƒskiej-Galon i Sylwii Galon za trosk´ o ∏ad i porzàdek, a tak˝e o cywilizowany wyglàd naszego osiedla.
Serdeczne s∏owa podzi´kowania od ca∏ej naszej
spo∏ecznoÊci kieruj´ do Zarzàdu Dzielnicy, a szczególnie do kierownika Zespo∏u Ochrony Ârodowiska
Urz´du Dzielnicy Pani Gra˝yny Garwackiej za
wsparcie naszych dzia∏aƒ.
Serdecznie pozdrawiam!

dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
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Jak segregowaç Êmieci?
Ju˝ w przysz∏ym miesiàcu zacznà obowiàzywaç nowe zasady odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. JesteÊmy zach´cani do segregowania Êmieci nie tylko poprzez kampanie ekologiczne, ale
równie˝ znacznie ni˝szymi stawkami za wywóz odpadów posegregowanych. Ale jak prawid∏owo je segregowaç? Poni˝ej przybli˝amy podstawowe zasady, co
jednak nie wyczerpuje tematu. Zach´camy do pe∏nego zg∏´bienia zasad segregacji pod adresem: http://
czysta.um.warszawa.pl/segregowanie-odpadow.
Poczàwszy od 1 lipca, ka˝dy mieszkaniec Warszawy
b´dzie rozdziela∏ w domu Êmieci na trzy g∏ówne grupy,
do trzech przeznaczonych do tego celu pojemników:
a) czerwony worek/pojemnik: suchy papier i tektura,
butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane
z plastiku, kartony po sokach oraz puszki. Musimy pami´taç, by zgnieÊç opakowania (zajmujà wtedy mniej
miejsca) oraz odkr´ciç nakr´tki z butelek.
■ WRZUCAMY m.in.: gazety, ksià˝ki, papierowe torby i worki, kartony i tektur´ oraz zrobione z nich
opakowania (równie˝ pokrytà folià aluminiowà
jak np. opakowania po mleku), tworzywo sztuczne, np. plastik, metal, puste i zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu PET), zu˝yte d∏ugopisy, paski skórzane, puste butelki plastikowe
po kosmetykach, Êrodkach czystoÊci i po ˝ywnoÊci
(np. po jogurtach, margarynach), foli´ i torebki
z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny z∏om ˝elazny i metali kolorowych
(np. zabawki, stare no˝yczki, kapsle).
■ NIE WRZUCAMY: t∏ustego i zabrudzonego papieru
(np. papierowych opakowaƒ po maÊle, margarynie,
twarogu), kalki, papieru termicznego i faksowego,
tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch), opakowaƒ z jakàkolwiek zawartoÊcià, butelek po olejach spo˝ywczych i samochodowych, smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach, baterii, opakowaƒ po aerozolach, po Êrodkach
chwastobójczych czy owadobójczych, sprz´tu AGD.
b) zielony worek/pojemnik: butelki i s∏oiki. Powinny byç pozbawione metalowych nakr´tek i kapsli (te
wrzucamy do czerwonego pojemnika).
■ WRZUCAMY: butelki i s∏oiki szklane po napojach
(równie˝ alkoholowych) i po ˝ywnoÊci, szklane
opakowania po kosmetykach.
■ NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek,
˝arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rt´ciowych, reflektorów, szk∏a sto∏owego, okularowego, ˝aroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych,
luster, szyb samochodowych i okiennych.

c) czarny worek/pojemnik: wszystkie inne Êmieci,
których nie mo˝emy wrzuciç do pojemników czerwonego i zielonego.
■ WRZUCAMY: zabrudzone opakowania plastikowe,
porcelan´, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gum´, popió∏ w´glowy, artyku∏y higieniczne (patyczki higieniczne, wata, pampersy itp.), pot∏uczone szyby, Êmieci uliczne.
■ NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych
(m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów
i ich opakowaƒ, opakowaƒ po Êrodkach ochrony
roÊlin), zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: ˝arówek, lamp, kineskopów,
Êwietlówek, baterii i akumulatorów), sprz´tu AGD
i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: mebli, wyk∏adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pranie).
Cz´Êç odpadów mo˝e trafiç do przydomowych
kompostowników (resztki ˝ywnoÊci, roÊliny doniczkowe i ci´te kwiaty, fusy od kawy i herbaty, skorupki
jaj, obierki warzyw i owoców itp.), gdzie potem mo˝e staç si´ po˝ytecznym nawozem. Wi´cej na ten temat: http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/jak-segregowac-odpady.
A co z du˝ymi odpadami (meble, wózki, rowery,
szyby okienne)?
B´dà one odbierane oddzielnie i przekazywane do
specjalnych zak∏adów przetwarzania tego typu odpadów. Nast´pnie wysy∏ane b´dà do zak∏adów utyliza-
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Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
W zwiàzku ze zmianami wprowadzonymi przez
Rad´ m. st. Warszawy odnoÊnie do zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, uprzejmie informuj´, i˝:
• Od dnia 31 maja 2013 r. obowiàzywaç b´dà
nowe wzory deklaracji dla mieszkaƒców domów
jednorodzinnych oraz nowe stawki op∏at dla jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych.
• Nowe miesi´czne stawki op∏at za posegregowane odpady komunalne dla domów jednorodzinnych wynoszà:
- dla gospodarstw jednoosobowych – 44,50 z∏,
- dla gospodarstw dwuosobowych – 68,00 z∏.
Bez zmian pozostaje stawka dla gospodarstw
trzyosobowych lub wi´kszych – 89,00 z∏.
• W przypadku odpadów niesegregowanych

op∏aty b´dà wy˝sze o 40%.
• Zmieni∏ si´ równie˝ ostateczny termin sk∏adania
deklaracji z dnia 31 maja na 19 lipca 2013 r.
• Zbiórka odpadów zielonych odbywaç si´ b´dzie
w formie zbiórek akcyjnych, prowadzonych raz
w miesiàcu, w okresie od maja do listopada.
• Minimalna cz´stotliwoÊç odbioru odpadów komunalnych z domów jednorodzinnych w przypadku odpadów zmieszanych, zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie miasta sto∏ecznego Warszawy, zosta∏a ustalona na raz na dwa tygodnie.

niane elementy jego konstrukcji.
Ogromne iloÊci wody wlewa∏y si´ bezpoÊrednio do wn´trza domu. Jak si´
póêniej okaza∏o, ca∏kowitemu zniszczeniu uleg∏ dach, pokoje na poddaszu oraz meble i rzeczy osobiste rodziny.
Ca∏y sprz´t agd, rtv, instalacja elektryczna uleg∏y spaleniu.
Jeszcze tego samego dnia na miejsce po˝aru uda∏
si´ Burmistrz Weso∏ej w celu rozpoznania i pomocy
poszkodowanej rodzinie. Nast´pnego dnia na polecenie Burmistrza zosta∏ podstawiony kontener na gruz.
Jak zapewniajà pracownicy OPS-u, poszkodowana rodzina znajduje si´ pod ich szczególnà opiekà i sà z nià
w ciàg∏ym kontakcie.
Rodzina, w której dom uderzy∏ piorun, nadal jest
w szoku. W jednej chwili stracili prawie wszystko. Sà
naszymi mieszkaƒcami i sàsiadami dopiero od dwóch
lat, a ju˝ spotka∏y ich dwa nieszcz´Êcia: podtopienie

przed dwoma laty oraz uderzenie pioruna i w efekcie
po˝ar domu.
Mieszkaƒcy Weso∏ej nie pozostawià swoich sàsiadów bez pomocy! Wszyscy z ca∏ego serca wspó∏czujemy poszkodowanej rodzinie. W najbli˝szym czasie zorganizujemy pomoc materialnà. Pami´tajmy, ˝e ka˝dego z nas mo˝e spotkaç podobne nieszcz´Êcie. Oby nie!
Jestem w trakcie rozmów ze stowarzyszeniami dzia∏ajàcymi na terenie dzielnicy Weso∏a na temat udost´pnienia konta, na które b´dzie mo˝na dokonywaç wp∏at.

Niebezpieczna burza nad Weso∏à!
W dniu 20-05-2013 r. w godzinach popo∏udniowych nad osiedlem Zielona w Weso∏ej przesz∏a burza
z licznymi wy∏adowaniami atmosferycznymi. Pioruny
uderza∏y bardzo cz´sto i do tego blisko domów. Nieszcz´Êliwie trafi∏y w budynek jednorodzinny znajdujàcy
si´ przy ulicy B∏´kitnej. W jednej chwili rozleg∏ si´
ogromny huk i zapali∏ si´ dach domu.
Gdy dosz∏o do po˝aru, w budynku przebywa∏o troje
dzieci wraz z opiekunem. Na szcz´Êcie nikt nie zosta∏ poszkodowany. Mieszkaƒcy natychmiast opuÊcili dom i zawiadomili s∏u˝by ratunkowe. Na miejsce przyby∏o osiem
wozów stra˝ackich, policja oraz pogotowie ratunkowe.
Stra˝acy podczas akcji gaszenia po˝aru byli zmuszeni
do cz´Êciowej rozbiórki dachu, poniewa˝ p∏on´∏y drew-

cji. Mo˝na je b´dzie równie˝ oddaç do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
■ WYRZUCAMY: sto∏y, szafy, krzes∏a, sofy, kanapy, dywany, wózki dzieci´ce, materace, pierzyny, rowery,
zabawki du˝ych rozmiarów, szafki, du˝e szyby.
■ NIE WYRZUCAMY: materia∏ów, odpadów i cz´Êci
budowlanych oraz odpadów sanitarnych takich
jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne,
drzwi, p∏oty, wanny, umywalki, muszle toaletowe
lub sp∏uczki, grzejniki, p∏ytki, rolety i inne, a tak˝e
cz´Êci samochodowych, motorowerów, kosiarek
spalinowych, odpadów z remontów, odpadów
ogrodowych, worków na Êmieci lub kartonów z odpadami domowymi (komunalnymi zmieszanymi).
UWAGA! Meble mogà zawieraç substancje niebezpieczne w postaci lakierów, farb, pianki poliuretanowej, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku
ich spalania na terenie posesji czy w paleniskach
domowych do atmosfery emitowane sà zwiàzki
szkodliwe dla Êrodowiska oraz cz∏owieka. Zwiàzki
te sà toksyczne i majà dzia∏anie rakotwórcze. Sà
szczególnie niebezpieczne dla dzieci!
Podobnie elektroÊmieci mo˝na oddawaç w specjalnie w tym celu wyznaczonych punktach. Zu˝yty
sprz´t elektryczny i elektroniczny mo˝na wrzucaç
w ka˝dà sobot´ w godz. 10.00–14.00 do kontenerów
przed Urz´dem Dzielnicy (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33).
Dzi´ki nowemu systemowi zaledwie 50% dotychczasowych odpadów trafi na sk∏adowiska – w przeciwieƒstwie do starego systemu, w którym by∏o to
a˝ 90% odpadów.

Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy

Lidia Cybulska-Przes∏aw
Numer konta podamy na naszym portalu:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl niezw∏ocznie
po jego otrzymaniu.
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Znakomite wyniki szablistów UKS VICTOR
Solidna praca treningowa
w sali szermierczej przy Gimnazjum nr 119 zaowocowa∏a kolejnymi sukcesami. Min´∏y cztery
miesiàce 2013 roku, a ju˝ mo˝emy pochwaliç si´ rekordowà liczbà medali w ogólnopolskich imprezach mistrzowskich.
Rozegrane w Warszawie 9 lutego Mistrzostwa Polski Juniorów
do lat 20 przynios∏y zwyci´stwo
dla naszego szablisty Miko∏aja
Grzegorka. To jego pierwszy
i od razu z∏oty medal zdobyty
w turnieju indywidualnym Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Warto zaznaczyç, ˝e Miko∏aj ma 19 lat i za rok
b´dzie mia∏ okazj´ powtórzyç ten wspania∏y wynik
na Mistrzostwach Polski do lat 20.
Teraz czekamy na dobre wyniki w rywalizacji
mi´dzynarodowej w Pucharach Âwiata oraz na Mistrzostwach Europy i Âwiata.
11–12 kwietnia dwa lata starsi koledzy równie˝
bardzo dobrze wystartowali w M∏odzie˝owych Mi-

strzostwach Polski do lat 23.
W turnieju indywidualnym
Adam S´czek zdoby∏ medal
bràzowy.
Micha∏ Tomasiak by∏ w tym
turnieju dziewiàty, a Pawe∏ Tomasiak szesnasty.
Zawody dru˝ynowe to niespodziewany sukces zawodników UKS VICTOR. W walce
o wejÊcie do fina∏u nasi szabliÊci pokonali faworytów
turnieju – szablistów z klubu
KKS Konin.
W meczu o pierwsze
miejsce z AZS AWF Warszawa zabrak∏o troch´ szcz´Êcia i ostatecznie nasza dru˝yna musia∏a si´ zadowoliç srebrnym
medalem, co i tak jest wielkim sukcesem.
To jednak jeszcze nie koniec sezonu. Przed nami
czerwcowe Mistrzostwa Polski M∏odzików
do lat 14 i Juniorów M∏odszych do lat 17, w których
te˝ mamy szanse na dobre rezultaty.
Mamy nadziej´ pochwaliç si´ medalami z WOM

Tenisowy Sportteam Weso∏a
w pó∏fina∏ach Talentiada 2013!
11 maja korty w Weso∏ej
przy ulicy Armii Krajowej zmieni∏y
si´ w aren´ tenisowych igrzysk!
By∏o g∏oÊno i kolorowo, a emocji
nie brakowa∏o. Wszystkie ekipy
walczy∏y o awans do kolejnego
etapu ogólnopolskich rozgrywek
– pó∏fina∏ów w Radomiu.
Wystartowa∏o 20 dru˝yn,
a w sportowej rywalizacji udzia∏
wzi´∏o ponad 100 zawodników
Talentiada to impreza dla dzieci – dru˝ynowe zawody do lat 10. To program Polskiego Zwiàzku Tenisowego, który zosta∏ stworzony, by zwróciç uwag´ na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Z za∏o˝enia w zawodach
startujà 6-osobowe zespo∏y, a rywalizacja prowadzona jest w czterech konkurencjach. Pierwsza to
testy sprawnoÊciowe, druga to minigry dru˝ynowe
(pi∏ka no˝na, pi∏ka r´czna, unihokej) i dalej gry paratenisowe oraz gry tenisowe. Za ka˝dà konkurencj´ otrzymuje si´ okreÊlonà liczb´ punktów w zale˝noÊci od zaj´tego miejsca, a ich suma tworzy klasyfikacj´ koƒcowà zawodów.
Tegoroczne rozgrywki podobnie jak w ubieg∏ych
latach przygotowywa∏ i organizowa∏ Uczniowski Klub
Sportowy Sportteam na obiekcie Tenis Klubu Weso∏a.

SPORTOWE WAKACJE
Z SZERMIERKÑ
w Cz∏uchowie (ko∏o Chojnic).
Na sportowe zgrupowanie zapraszamy dzieci w wieku 8–14 lat. Warunkiem jest zapisanie si´ na zaj´cia szermiercze i systematyczne ucz´szczanie przynajmniej dwa razy w tygodniu. Zaj´cia prowadzimy od poniedzia∏ku
do piàtku w sali szermierczej na drugim pi´trze w godzinach 16.30–18.00.
Dni treningowe mo˝na wybieraç dowolnie, jednak dla poczàtkujàcych zalecamy
wtorki i czwartki. Grupy poczàtkujàce prowadzi trener Bart∏omiej Olejnik, który jest
równie˝ nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 353.

(Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y), ale to dopiero
na jesieni tego roku. Warszawskie imprezy przewidziane sà zgodnie z kalendarzem na wrzesieƒ – listopad 2013 r.

Krzysztof Grzegorek
i zawodniczek, których dopingowali trenerzy wraz
z rodzicami. Sekcj´ tenisowà Sportteam Weso∏a reprezentowa∏o a˝ 5 ekip i mo˝emy pochwaliç si´ wynikami naszych „weso∏owskich” zawodników! Dwie
reprezentacje klubu Sportteam, zajmujàc kolejno wysokie drugie i piàte miejsce, awansowa∏y do pó∏fina∏ów! Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów,
a wszystkich Paƒstwa zach´camy do tenisowej aktywnoÊci! Polska odradza si´ tenisowo – mo˝emy byç
dumni z sukcesów Jerzego Janowicza, sióstr Radwaƒskich oraz deblistów Fyrstenberga i Matkowskiego.
Ich Êladem idà nasi najm∏odsi wychowankowie!
Oficjalne wyniki oraz fotorelacja na Facebooku
– fan page Sportteam Zdrowy Styl oraz na naszej
stronie www.sportteam.pl – zapraszamy!

Redakcja Klubu Sportteam
dyrektor SP 173 pani Lidii Chmielewskiej, dyrektor SP 353 pani
Katarzyny G∏usek-Wojciechowicz
i dyrektora SP 174 pana Paw∏a Krajewskiego, którzy udost´pniajà sale gimnastyczne w swoich szko∏ach na treningi m∏odych zawodników, umo˝liwia-

Nasi karatecy na podium

UKS Karate Kyokushin Weso∏a podczas drugiej
edycji Piaseczyƒskiego Turnieju Karate Kyokushin IKO dla dzieci i m∏odzie˝y (11.05.2013 – Piaseczno), zajà∏ trzy miejsca na podium. Jakub Korobczuk (Gimn. nr 119 – Weso∏a) w najbardziej presti˝owej kategorii turnieju – kumite semi kontakt
m´˝czyzn rocznik 1977(+) by∏ drugi. Piotr Malek
(SP 353 – Weso∏a) – kumite semi kontakt m´˝czyzn 2000–2001 (-)50 kg zajà∏ miejsce trzecie.
Trzecia by∏a te˝ Amelia Baczyƒska (gmina Wiàzowna) w kategorii kumite semi kontakt dziewczàt
(-)2004 (-)30 kg. Startowa∏o 167 zawodników z 13
oÊrodków w Polsce. To
trzeci wyst´p w ogólnopolskich
zawodach
dzia∏ajàcego od jesieni
2012 UKS Karate Kyokushin Weso∏a i trzeci
tel. 88 33 11 774 raz okraszony czo∏owymiejscami, a to m.in.
www.larix-ogrody.pl mi
dzi´ki przychylnoÊci

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zbli˝ajà si´ letnie wakacje. Klub nasz
organizuje w terminie 15–27 lipca

jà przechowywanie sprz´tu oraz przyczyniajà si´
do promowania tej dyscypliny sportu, organizujàc
pokazy karate i rozpowszechniajàc wÊród rodziców
nasze dzia∏ania.

Zbigniew Ostrowski
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Âwider Trail Marathon – 20.07.2013
impreza biegowa dla wszystkich – www.trailmarathon.pl
Serdecznie zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w 3 edycji Âwider Trail Marathon, który
odb´dzie si´ tradycyjnie w trzecià sobot´ lipca
– w tym roku b´dzie to 20 lipca.
Oferujemy biegi terenowe na kilku dystansach: maratonu – 42 km, pó∏maratonu – 21 km,
biegi na dystansie 10 i 5 km; 1,5 km oraz na
pó∏kilometrowym dystansie dedykowanym dla
najm∏odszych. Trasa prowadzi wzd∏u˝ malowniczych brzegów rzeki Âwider, nieopodal Józefowa
i Otwocka, tu˝ u wrót aglomeracji warszawskiej.

Przypominamy, ˝e ÂTM to realizacja imprezy
biegowej dla uczestników w ka˝dym wieku,
na ka˝dym poziomie zaawansowania, w ciekawym i nieszablonowym otoczeniu wspania∏ego
Âwidra, z mo˝liwoÊcià wyboru tras o ró˝nych
trudnoÊciach. Tym samym dajemy szans´ spotkaƒ i rywalizacji na wielu poziomach zaawansowania biegowego i mo˝liwoÊç aktywnoÊci towarzyskiej oraz aktywizacji ca∏ych rodzin.
Znana jest ju˝ lokalizacja biura i bazy imprezy,
b´dà si´ one mieÊci∏y tak jak w 2012 roku, na te-

PTTK zaprasza

jest bardzo ciekawa i urozmaicona. Biegnie terenami leÊnymi, co skutkuje czasem niezbyt ucià˝liwymi
przeszkodami w postaci zwalonych drzew. DoÊç
wartki nurt pomaga w wios∏owaniu, wi´c wyjazd
do bardzo m´czàcych nale˝eç nie b´dzie i powinni
na nim daç sobie rad´ nawet poczàtkujàcy kajakarze, a ci bardziej doÊwiadczeni nudziç si´ nie b´dà.
Termin zg∏oszeƒ zosta∏ przesuni´ty do 11 czerwca.

Sp∏yw Skrwà, dwudniowy
W odpowiedzi na oczekiwania uczestników naszych sp∏ywów, z których cz´Êci trudno by∏o wziàç
urlop na wyd∏u˝enie weekendu, zdecydowaliÊmy si´
skróciç planowany na 14–16 czerwca sp∏yw Skrwà
do dwóch dni, czyli soboty-niedzieli 15–16 czerwca.
W zwiàzku z tym skróceniu ulegnie trasa sp∏ywu:
w sobot´ b´dzie to odcinek CieÊlin – Parzeƒ, zaÊ
w niedziel´: Parzeƒ – Cierszewo (a nawet dalej, do
ujÊcia do Wis∏y, jak nam si´ zechce i b´dzie czas).
Zmieni si´ tak˝e jego cena: doroÊli – 220,00 z∏, dzieci do lat 15 – 200,00 z∏. Wyjazd w sobot´ o 8.00,
wi´cej szczegó∏ów na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl lub u kierownika wyjazdu –
Ani Ksi´˝opolskiej (tel. 602 344 309). Trasa sp∏ywu

Wkrótce na stronie zawodów w zak∏adce
„opis tras”, dost´pne b´dà szczegó∏y dotyczàce
ich przebiegu. Wszystkie pozosta∏e informacje
dotyczàce imprezy zostanà podane w Komunikacie Technicznym, który uka˝e si´ na poczàtku lipca lub w miar´ post´pu prac organizacyjnych.
Zapraszamy serdecznie do udzia∏u!
Informacje i zg∏oszenia ze strony imprezy
www.trailmarathon.pl oraz bezpoÊrednio na
www.rejestracja.funexsports.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Zach´camy tak˝e do Êledzenia naszej strony internetowej, w po∏owie czerwca powinny si´ pojawiç szczegó∏owe informacje oraz mo˝liwoÊç zg∏oszeƒ na nasze jesienne wyjazdy: jednodniowy
sp∏yw kajakowy Wkrà – 14 wrzeÊnia, oraz trzydniowà pieszà wycieczk´ górskà w Beskidzie Niskim – 26–29 wrzeÊnia.

Wiktor Bidas

Marcin J´drzejewski

Fundacja Funex Sports

Razem dla bezpieczeƒstwa – Sportteam!
Sekcja ratownictwa UKS Sportteam, jako dru˝yny
sto∏ecznego WOPR, co roku przed wakacjami rozpoczyna akcj´ majàcà na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeƒstwo (szczególnie dzieci) nad wodà w okresie
wakacji. Nasi podopieczni na zaj´ciach z nauki i doskonalenia p∏ywania organizowanych w Aquaparku
Wesolandia zdobywajà podstawowà wiedz´ z zakresu pierwszej pomocy oraz uczà si´ technik autoratownictwa w wodzie. W tym roku równolegle z zaj´ciami dla dzieci i m∏odzie˝y prowadzonymi w klubie
Sportteam organizujemy i finansujemy warsztaty teoretyczno-praktyczne w przedszkolach i szko∏ach.
Nasze has∏o to „Razem dla bezpieczeƒstwa!”.
Celem akcji Sportteamu jest kszta∏towanie odpowiedzialnych zachowaƒ w sytuacjach zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu, nauczanie technik udzielania
pierwszej pomocy, zwrócenie uwagi na bezpieczeƒstwo podczas letniego wypoczynku nad wodà
oraz zach´cenie do stosowania kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych w turystyce wodnej.
Do programu przystàpi∏o ju˝ kilka placówek

z dzielnicy Weso∏a i okolic, a relacje z prowadzonych zaj´ç b´dà mogli Paƒstwo zobaczyç na stronie
www.sportteam.pl.
Pragnàc zainteresowaç Paƒstwa tematem „Razem dla bezpieczeƒstwa”, zamieszczamy kilka zasad, o których warto pami´taç podczas letniego
wypoczynku nad wodà:
1. Wybieraj zawsze kàpieliska strze˝one! Ich lokalizacja nie jest przypadkowa, sà to miejsca wybrane – bezpieczne, odpowiednio nadzorowane
i z dost´pem do w∏aÊciwie przygotowanego
punktu medycznego.
2. Wykorzystujàc sprz´t p∏ywajàcy (kajaki, ∏ódki,
skutery), sprawdê go i zawsze zak∏adaj kamizelk´ asekuracyjnà! Jest ona gwarancjà, ˝e w ka˝dych okolicznoÊciach pozostaniemy nad wodà!
Gdy dojdzie do wypadku na wodzie, gdy b´dziemy udzielaç komuÊ pomocy – w kamizelce zawsze jesteÊmy bezpieczni!
3. Nigdy nie skacz „na g∏ówk´”, je˝eli wczeÊniej nie
sprawdzi∏eÊ wody (g∏´bokoÊç, rodzaj dna).

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
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renie Ogniska Âwider w Otwocku, ul. Mickiewicza 43. Starty i meta wszystkich tras b´dà na terenie OÊrodka.
Informujemy, ˝e dysponujemy ju˝ dwoma
g∏ównymi nagrodami o wartoÊci 1000 PLN ka˝da
(bony zakupowe), losowanymi wÊród wszystkich
zawodników, którzy ukoƒczà trasy. Dodatkowo
na 4 najd∏u˝szych trasach ustanawiamy nagrody
finansowe dla zdobywcy pierwszego najlepszego czasu – szybszego od obowiàzujàcego rekordu – szczegó∏y na stronie w stosownej zak∏adce.
Jest ju˝ te˝ gotowy projekt medalu, którym
b´dà uhonorowani wszyscy uczestnicy:

4. Gdy p∏ywajàc opadniesz z si∏, po∏ó˝ si´ na wodzie na plecach i oddychaj miarowo. Staraj si´
zachowaç spokój i wezwaç pomoc.
5. Gdy „z∏apie” Ci´ skurcz mi´Ênia w wodzie –
przyjmij wygodnà pozycj´, staraj si´ rozciàgnàç
miesieƒ i rozmasowaç bolàce miejsce.
6. Gdy zach∏yÊniesz si´ wodà, postaraj si´ opanowaç kaszel i wyrównaç oddech, utrzymujàc
twarz nad powierzchnià wody w pochyleniu cia∏a do przodu – mo˝liwie szybko wyjdê z wody.
7. Gdy, p∏ywajàc, zaplàczesz si´ w wodorosty, spokojnie po∏ó˝ si´ na plecach i unikajàc gwa∏townych ruchów, postaraj si´ usunàç roÊlinnoÊç,
utrzymujàc mo˝liwie poziomà pozycj´ cia∏a.
I pami´tajmy, ˝e woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, mo˝e nagle staç si´ niebezpiecznym
˝ywio∏em, a za wi´kszoÊç utoni´ç odpowiadajà lekkomyÊlnoÊç i brawura.
Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na stron´ www.sportteam.pl, gdzie znajdà
Paƒstwo wi´cej informacji, jak bezpiecznie sp´dziç
z dzieçmi wakacje nad wodà.

Instruktor WOPR Tomasz Urbanek

NAUKA JAZDY KONNEJ
dla poczàtkujàcych i zaawansowanych
Stara Mi∏osna, tel. 601-299-564

Nr 148 / Czerwiec 2013

WESO¸A

Rozwój fizyczny i motywacja ma∏ych dzieci w judo
W grupach poczàtkujàcych zwykle nie stawia si´
przed m∏odymi adeptami zbyt wygórowanych oczekiwaƒ. Dziecko, które radzi sobie z czynnoÊciami takimi jak zak∏adanie butów, bieganie czy udzia∏
w prostej zabawie ruchowej, powinno si´ odnaleêç
w grupie bez ˝adnego problemu. Niestety nie ka˝de
dziecko spe∏nia te kryteria. Powszechnie wiadomo,
˝e w populacji bywajà osobniki zdrowsze i spraw-

Rodzice cz´sto przyprowadzajà na trening dziecko z zamiarem zrobienia z niego mistrza. Niejednokrotnie wytwarza si´ przy tym wielka presja oraz
niezdrowa atmosfera. Takie podejÊcie jest najcz´Êciej przyczynà, przez którà m∏odzi ludzie zarzucajà
sport. Obawa przed sprawieniem mamie czy tacie
zawodu cz´sto dzia∏a na dziecko bardzo negatywnie. Co za tym idzie, czysta i radosna rywalizacja
sportowa, jaka powinna panowaç wÊród dzieci,
zostaje wyparta przez tzw. „wyÊcig szczurów”. Jest
to bardzo niedobre zjawisko, poniewa˝ dzieci czer-

pià coraz mniej satysfakcji z treningu, stajàc si´ ma∏ymi maszynami do çwiczenia. Dlatego rodzic powinien pami´taç o tym, aby nie przemotywowywaç
swojego dziecka. Nie mo˝na z nikogo w wieku 7 lat
zrobiç mistrza Êwiata. Za to mo˝na sprawiç, ˝e ta
osoba przedwczeÊnie zrezygnuje ze sportu
i na pewno tym mistrzem nigdy nie zostanie.

èród∏o: zasoby internetowe
Opracowanie: Judo Fight Club
Wyró˝nia si´ cztery rodzaje ∏uków:
klasyczne – olimpijskie, bloczkowe,
standardowe oraz ∏uki go∏e (barebow).
¸uk klasyczny (olimpijski) charakteryzuje si´
tym, ˝e posiada pojedynczà ci´ciw´, rozpi´tà bezpoÊrednio mi´dzy gryfami ramion, ci´ciwa jest naciàgana i zwalniana palcami i nie posiada przezierników ani znaczników u∏atwiajàcych celowanie, ale
dopuszczalny jest jeden element
s∏u˝àcy jako znacznik ust lub nosa.
Celownik nie zawiera urzàdzeƒ
powi´kszajàcych i poziomujàcych,
dopuszczalne sà regulowane podstawki pod strza∏´, buttony i klikery, obecne sà stabilizatory.
W ∏ucznictwie sportowym
na torach otwartych (w kategorii
seniorzy i juniorzy) kobiety strzelajà z odleg∏oÊci 70, 60, 50 i 30 m, a m´˝czyêni
z 90, 70, 50 i 30 m. Odleg∏oÊci te sà mniejsze
w przypadku m∏odszych kategorii wiekowych.

Tajniki ∏ucznictwa – cz. 1

niejsze, a tak˝e chorowite i mniej sprawne. Wielu
rodziców z niewiedzy (bo przecie˝ nie ze z∏ych intencji) pope∏nia ogromny b∏àd, ograniczajàc ich kontakt z kulturà fizycznà! Sadzajà dziecko przed ekranem telewizora lub komputera i zostawiajà je, ˝eby
sobie tak kwit∏o. W ten sposób, zamiast pomagaç
swojemu dziecku, jeszcze dodatkowo je pogrà˝ajà.
Ka˝dy m∏ody cz∏owiek potrzebuje do prawid∏owego
rozwoju aktywnoÊci. Chodzi tu zarówno o ruch podczas zabawy, jak i wysi∏ek intelektualny i aktywnoÊç
twórczà. Wspó∏istnienie tych trzech czynników jest
konieczne dla optymalnego rozwoju. Bazujàc
na tym, co napisa∏em powy˝ej, mo˝na przyprowadzaç na zaj´cia z judo ju˝ dzieciaki w wieku 4-5 lat.
Taki trening nie ma nic wspólnego z wyczynowym
sportem, gdy˝ opiera si´ w g∏ównej mierze na zabawach i çwiczeniach ogólnorozwojowych.

Sport, którym w UKS Weso∏ek ˝yjemy na co
dzieƒ, wi´kszoÊci z Paƒstwa znany jest pewnie tylko w bardzo ogólnym zakresie: zawodnicy strzelajà do tarczy z ∏uku i im bli˝ej Êrodka trafià,
tym wi´cej punktów otrzymujà. ChcielibyÊmy w tym
i kolejnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przybli˝yç Paƒstwu t´ wspania∏à
dyscyplin´ sportu.
¸ucznictwo to umiej´tnoÊç
i praktyka pos∏ugiwania si´ ∏ukiem. Zgodnie z regulaminem
FITA, zawody odbywajà si´
w nast´pujàcych dyscyplinach: ∏ucznictwo na torach otwartych, ∏ucznictwo halowe, ∏ucznictwo
polowe, ∏ucznictwo niepe∏nosprawnych, ∏ucznictwo biegowe, ∏ucznictwo – do celu na odleg∏oÊç
(clout archery), ∏ucznictwo – strzelanie na odleg∏oÊç, ∏uczniczy biathlon, ∏ucznictwo 3D.

Instruktor Sportu w ∏ucznictwie

Zbigniew Koz∏owski

„Od M∏odzika do Olimpijczyka” – o 0,21 sekundy od z∏ota
W piàtek 17 maja na
obiekcie Warszawianka
odby∏y si´ Ogólnopolskie Zawody P∏ywackie
„Od M∏odzika do Olimpijczyka” dla dzieci
w kategorii wiekowej
9–14 lat organizowane
przez Akademicki Zwiàzek Sportowy Ârodowisko Warszawa. Po raz
pierwszy Weso∏à reprezentowa∏y dzieci, które
na co dzieƒ trenujà
w UKS MG-SPORTS pod okiem trenerów: Micha∏a
Guzika, Tomka Gaszyka i Valentyna Sukhanowa. Na
zawody przyjecha∏y kluby z ca∏ej Polski: z Bydgoszczy, ¸odzi, Ostro∏´ki. Z Warszawy by∏y dzieci
z klubów UKS MG-SPORTS, MKS Polonia Warszawa,
Ochota Warszawa, UKS GIM 92 Ursynów Warszawa.
W kategorii wiekowej dziewi´ciolatków nasza zawodniczka Gabrysia Szredziƒska wywalczy∏a srebro
na 50 m stylem dowolnym z czasem 38,37 s, przegrywajàc o 0,21 s, i drugie srebro na 50 m stylem

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

motylkowym z czasem 46,20 s. To by∏y pierwsze tej
udzia∏ w Ogólnopolskich Zawodach P∏ywackich „Od
rangi zawody naszej ma∏ej zawodniczki, która z atM∏odzika do Olimpijczyka – WIELKI FINA¸”, które odmosferà zawodów poradzi∏a sobie znakomicie.
b´dà si´ na Mokotowie „Warszawianka” w WarszaZapytana: „Czy dobrze bawisz si´ na zawowie – ˝yczymy samych pi´knych wschodów s∏oƒca
dach?”
widzianych z basenu.
Odpowiedzia∏a: „P∏ywanie nie jest zabawà, lecz
Grzegorz Szredziƒski
jest mojà pasjà”.
Gabrysia trenuje p∏ywanie od 4 lat, a do zawodów przygotowywa∏a si´
w trakcie codziennych treningów na miejscowych
Kontakt z UKS MG-SPORTS:
basenach oraz na zgrupowaniach p∏ywackich
e-mail: mgsports@o2.pl
w Olsztynie i obozie sporwww.mgsports.pl
towym na S∏owacji „CHOPOK” w czasie ferii zimoMichał Guzik (516-041-633)
wych w 2013 roku. Planuje te˝ od razu po zaBiuro klubowe czynne w dniach:
koƒczeniu roku szkolnego
wtorek, czwartek, piątek; godz. 8.30–12.30
pojechaç z Klubem na
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 174
zgrupowanie do Term
Maltaƒskich w Poznaniu.
Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa-Wesoła
21 czerwca chce wziàç

Zapraszamy do sekcji pływackiej!
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Bu∏hak walczy o Êcie˝ki rowerowe

Rowerem do szko∏y
Przyjemne z po˝ytecznym – tak
mo˝na by krótko podsumowaç akcj´
„Rowerem do szko∏y”, która rozpocz´∏a obchody Europejskiego Tygodnia
M∏odzie˝y. Nawet pogoda, mimo niekorzystnej prognozy, nie zawiod∏a.

ski. Na ich r´ce m∏odzie˝ z∏o˝y∏a petycj´
o wybudowanie bezpiecznych Êcie˝ek
rowerowych, które mog∏yby po∏àczyç
miejscowoÊci i staç si´ ciekawym i atrakcyjnym turystycznie szlakiem.
„Akcja »Rowerem do
szko∏y« to Êwietna impreza. Dzia∏amy, bo chcemy
coÊ zmieniç. Fajnie by∏oby
jeêdziç do szko∏y rowerem. Teraz nie jest to zbyt
bezpieczne” – mówili
uczniowie Gimnazjum
i Liceum im. Emanuela
Bu∏haka w Weso∏ej.

Walka o nagrody by∏a zaci´ta

Organizatorami imprezy byli Gimnazjum i Liceum Bu∏haka oraz Rady M∏odzie˝owe z Halinowa, Sulejówka i dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Honorowym
patronatem obj´li akcj´ trzej Burmistrzowie: dzielnicy Weso∏a – Edward
K∏os, miasta Sulejówek – Arkadiusz Âliwa i miasta Halinów – Adam Ciszkow-

Zgodnie z planem akcja rozpocz´∏a si´ przy
Trakcie Brzeskim
pod budynkiem
szkó∏ Bu∏haka.
Z tego miejsca
redaktor Maciej Kurzajewski
poprowadzi∏ peleton na teren
pobliskiego Hipodromu. Tam
na uczestników czeka∏a moc
atrakcji. Usatysfakcjonowani
zapewne byli wszyscy, którzy
lubià sportowà rywalizacj´.
M∏odzie˝ przeÊciga∏a si´ w po-

Po sportowej rywalizacji przyszed∏ czas na nagrodzenie nalepszych
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Redaktor Maciej Kurzajewski

kazywaniu swoich rowerowych umiej´tnoÊci. A by∏o o co walczyç! Na zwyci´zców zawodów czeka∏y nagrody.
Organizatorzy

Paulina i Maciej Kurzajewscy wspierali w sportowych
rywalizacjach swojego syna – Franciszka.
Po lewej Klaudia Rogulska – wicedyrektor szko∏y

Plakat informujàcy o wydarzeniu
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ne, bo zaproszeni goÊcie to przecie˝ polityczni oponenci. Ró˝norodnoÊç poglàdów podnosi∏a temperatur´ debaty, ale
to w∏aÊnie sprawia∏o, ˝e uczniowie Êledzili wymian´ zdaƒ z uwagà, bioràc
w niej te˝ sami aktywny udzia∏. By∏a to

Sala debat w Gimnazjum i Liceum
im. Emanuela Bu∏haka p´ka∏a w szwach

Ligia Krajewska, Jerzy Wenderlich, Jacek Kurski na debatach z uczniami w Bu∏haku
Na trudne pytania odpowiadali pos∏anka
Ligia Krajewska z PO i wicemarsza∏ek Sejmu
Jerzy Wenderlich z SLD

PrzepytaliÊmy znanych polityków
„Czy immunitet zwalnia polityków
z koniecznoÊci p∏acenia mandatów
drogowych?”

Taki grad pytaƒ spad∏ na polityków zaproszonych do Gimnazjum i Liceum im.
Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej. Ligia Kra-

„Czy budowa Stadionu Narodowego
by∏a pomy∏kà?”
„Czy zwiàzki partnerskie sà zagro˝eniem dla rodziny?”
„Na jakà pomoc mogà liczyç m∏odzi
Polacy ze Wschodu, kiedy chcà
podjàç studia w naszym kraju?”

dla nich wartoÊciowa lekcja – mo˝liwoÊç
zaobserwowania prawdziwie twórczego
sporu, toczonego w atmosferze poszanowania dla cudzych poglàdów. Inicjatywa okaza∏a
si´ strza∏em w dziesiàtk´
i pomys∏em wartym powtórzenia w przysz∏oÊci.
Pokaza∏a bowiem m∏odym
ludziom pozytywnà, merytorycznà stron´ polityki.
Organizatorzy

„Jaka przysz∏oÊç czeka Uni´ Europejskà?”

Oprócz parlamentarzystów z uczniami
spotkali si´ równie˝ samorzàdowcy

jewska – pos∏anka Platformy
Obywatelskiej, Jerzy Wenderlich
– wicemarsza∏ek Sejmu RP i Jacek
Kurski – pose∏ do Parlamentu Europejskiego to goÊcie, którzy
przybyli do szko∏y w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia
M∏odzie˝y. Debata z politykami
by∏a wa˝nà cz´Êcià ca∏ego projektu. M∏odzie˝ do woli mog∏a
pytaç o tematy jej najbli˝sze,
a odpowiedzi pada∏y ró˝norod-

Pose∏ Jacek Kurski by∏ bardzo zadowolony ze
spotkania z m∏odzie˝à. Na zdj´ciu z Izabelà
Wolaƒskà-Zas´pà, dyrektorkà Bu∏haka

˚eby byç skutecznym w Europie,
trzeba odwa˝nie walczyç o swoje
– mówi∏ pose∏ Jacek Kurski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wydarzenia kulturalne w czerwcu
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

2 czerwca (niedziela), godz. 16.00
CUDOWNA LAMPA ALADYNA. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Art-Re.
Adaptacja jednej z najs∏ynniejszych opowieÊci Szeherezady. Spektakl w ca∏oÊci mówiony wierszem, przeplatany orientalnà muzykà. Barwne, pi´kne kostiumy oraz elementy scenografii w pe∏ni oddajà baÊniowà atmosfer´ spektaklu.

8 czerwca (sobota), godz. 14.00
WYST¢P MUZYCZNY z okazji Dnia Matki.
Organizator: Ko∏o Seniorów dzia∏ajàce przy
PKPS w Weso∏ej i OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

15 czerwca (sobota), godz. 18.00
RIDE THE SKY. Koncert rockowy zespo∏u DREAMSPACE w sk∏adzie: Krystian
Kowalski – instrumenty klawiszowe i kompozycje, Hubert Ryka∏a – gitara, Piotr Kaniewski – bas, Szymon Lewandowski – perkusja.
Organizatorzy: M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Weso∏a oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Patronat: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.

16 czerwca (niedziela), godz. 17.00
KOREA DZISIAJ. Miasta, zabytki, parki
narodowe oraz Êwiàtynie. Reporta˝ z podró˝y
Bogumi∏a Rzucid∏y.

22 czerwca (sobota), godz. 14.30
FOLKOWE POWITANIE LATA – rodzinna
impreza plenerowa.

W programie:
• CZAS TWÓRCZYCH DOKONA¡, czyli
prezentacja dorobku sekcji artystycznych
dzia∏ajàcych w OÊrodku Kultury i filii
„Pogodna”,
• koncert mantr i pieÊni klasztornych
w wykonaniu mnichów z klasztoru buddyjskiego DREPUNG, pokaz sypania mandali
i r´kodzie∏a tybetaƒskiego oraz prezentacja
folkloru tybetaƒskiego, wspó∏praca: Fundacja
Sam D˝ub Ling oraz Tibet House „Acala”,
• MORS NA FALI – koncert szant i pieÊni
˝eglarskich,
koncert
muzyki celtyckiej w wykonaniu ze•
spo∏u DANAR,
• koncert ba∏kaƒskiej grupy folkowej SHARENA.
Ponadto: warsztaty tkactwa, warsztaty
malowania na p∏ótnie, malowanie na folii,
ognisko i inne atrakcje.
Miejsce: teren przy OSP w Weso∏ej,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”
Os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net

6 czerwca (czwartek), godz. 19.00
NIE ÂWI¢CI GARNKI LEPIÑ. Rozstrzygni´cie konkursu toczenia naczyƒ ceramicznych na
kole garncarskim, zorganizowanego w ramach
II Festiwalu „Ceramika. Moc ˚ywio∏ów”.

9 czerwca (niedziela), godz. 17.00
JUKATAN, CZYLI PRZYGODA W MEKSYKU. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y
Marka ¸asisza.

Kolejne spacery po Weso∏ej
rzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza na kolejne spacery tematyczne
po najbli˝szej okolicy, przygotowane przez wykwalifikowane warszawskie przewodniczki, które w trakcie spacerów zaprezentujà uczestnikom histori´ najm∏odszej
warszawskiej dzielnicy.
Poni˝ej podajemy tematy i terminy spacerów w okresie czerwiec – paêdziernik 2013:
8 czerwca 2013 – Co ma piernik do wiatraka, czyli: Stanis∏aw Staszic a Stara Mi∏osna,
Stara Mi∏osna,
22 czerwca 2013 – Po kolei o Kolei (Terespolskiej) cz. I, Weso∏a-Centrum,
7 wrzeÊnia 2013 – Po kolei o Kolei (Terespolskiej) cz. II, plac Wojska Polskiego,
21 wrzeÊnia 2013 – Starym Traktem, Grzybowa, Zielona,
12 paêdziernika 2013 – 26 mórg i 7 mieszkaƒców, Wola Grzybowska,
26 paêdziernika 2013 – Rzecz o m∏odszej siostrze Weso∏ej i Woli Grzybowskiej, Groszówka.

U

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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pami´ci mojego
m´˝a Ryszarda

Krzyk
Twoje odejÊcie
jest ciosem w serce
t´sknotà
za wspólnym istnieniem
za mi∏oÊcià
która mia∏a dwa skrzyd∏a
gdy
los odcià∏ jedno z nich
run´∏a w rozpacz
krzyk roz∏àki
wype∏nia do koƒca
ju˝ tylko pami´ç
Irena ¸ukszo

Meksykaƒska cz´Êç pó∏wyspu Jukatan
niewàtpliwie nale˝y do najciekawszych
miejsc na naszej planecie. Podczas prelekcji,
obficie ilustrowanej oryginalnymi zdj´ciami
i filmami, zapoznamy si´ z ludêmi mieszkajàcymi dziÊ na Jukatanie, zobaczymy wspania∏e krajobrazy, pójdziemy do miejscowych
restauracji, aby zobaczyç, co jedzà tubylcy,
oraz zwiedzimy pi´kne wspó∏czesne miasta,
takie jak Merida, Cancun, Chetumal czy
Progreso. Udamy si´ tak˝e do tajemniczych,
ukrytych w tropikalnym lesie miast staro˝ytnych Majów. B´dziemy tak˝e s∏uchaç meksykaƒskiej muzyki. W trakcie wystàpienia
b´dzie mo˝na zapoznaç si´ z rekwizytami
przywiezionymi z Meksyku.

13 czerwca (czwartek), godz. 19.00
CICHE ˚YCIE PRZEDMIOTÓW.
Bo˝ena Klasa – wernisa˝ malarstwa.

16 czerwca (niedziela), godz. 16.00
CZAROWNICA MISTRELLA I MUCHOMORKI. Przedstawienie teatralne dla dzieci
w wykonaniu aktorów z Agencji Artystycznej
Pro Arte.

21 czerwca (piàtek), godz. 10.50
TAM, GDZIE BRZMI MUZYKA. Koncert
edukacyjny z cyklu „Filharmonia Narodowa
dla dzieci”. W programie widokówki i listy
muzyczne przys∏ane z ró˝nych stron Êwiata.
Cykliczne koncerty edukacyjne realizowane przez Filharmoni´ Narodowà prezentujà
muzyk´ polskà oraz muzyk´ innych regionów
Êwiata, przekazujà s∏uchaczom wiadomoÊci
z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych
kompozytorów, form muzycznych, budowy
i techniki gry na instrumentach muzycznych.

OK Weso∏a
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– na rowerach jecha∏o ponad szeÊçdziesiàt osób, a na piknik
na mecie zawita∏o jeszcze wielu ch´tnych. Ogó∏em goÊciliÊmy oko∏o osiemdziesi´ciu osób,
w wieku od 2 do 80 lat!
Patronat honorowy nad imprezà objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy –
Edward K∏os.
W organizacji imprezy wsparli nas: K&M Delikatesy, Piekarnie Cukiernie Putka, Mazowiecki
Park Krajobrazowy im. Cz. ¸aszka, Stowarzyszenie Nasza Weso∏a, Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w Weso∏ej oraz Gimnazjum nr 120 w Weso∏ej.
O bezpieczny przejazd zadba∏a Policja z Wawra i Weso∏ej a dr Przemys∏aw Stolarz w razie potrzeby by∏ gotowy udzieliç pomocy medycznej.
Na szcz´Êcie nie by∏o takiej potrzeby. Wsparciem
technicznym s∏u˝y∏ nam Cyklon Sport Serwis ze
Starej Mi∏osny. Dwóch przedstawicieli Serwisu
wzi´∏o udzia∏ w rajdzie: Grzegorz Kaniewski s∏u˝y∏ pomocà technicznà, a Agnieszka Kaniewska
fotografowa∏a nas. O dokumentacj´ fotograficznà na proÊb´ Biblioteki w Weso∏ej zadba∏ Janusz
Maciàg. Okaza∏o si´, ˝e wiele innych osób robi∏o zdj´cia w czasie rajdu, niektórzy z nich ju˝ je
nam przekazali. OtrzymaliÊmy 15-minutowy film
Józefa Jagielskiego z mety rajdu, który udost´pnimy wkrótce na naszej stronie internetowej.
Przy ognisku umilali nam czas grajàcy na gitarze
i animujàcy Êpiew panowie: Krzysztof Krawczyƒski i Kazimierz Mackiewicz.
Partnerami medialnymi imprezy byli: WiadomoÊci Sàsiedzkie, wawerInfo. pl – lokalny portal
informacyjny, wesola-gazeta. pl oraz Weso∏a Gazetka Sàsiedzka.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy
udzielili nam pomocy w realizacji Odjazdowego
Bibliotekarza! Dzi´kujemy uczestnikom rajdu
– bez Paƒstwa tej imprezy by przecie˝ nie by∏o!

W Bibliotece Publicznej...
„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
– RAJD ROWEROWY Z WAWRA DO WESO¸EJ
O tym, ˝e ksià˝ki czytaç warto, wie chyba wi´kszoÊç z nas. A jeÊli ju˝ trzeba nam oderwaç si´
od lektury, to tylko po to, by... wsiàÊç na rower.
Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” powsta∏a z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliosfera. Ma zasi´g
ogólnopolski, a jej podstawowym za∏o˝eniem
i celem jest promocja aktywnego wypoczynku
w gronie bibliotekarzy, mi∏oÊników ksià˝ek, czytelników. Osoby o podobnych pasjach majà okazj´ przyjemnie i aktywnie sp´dziç czas. Kampania
wykroczy∏a ju˝ nawet poza granice kraju – Odjaz-

Fot.:Janusz Maciàg

dowy Bibliotekarz w tym roku „wyjecha∏” na kontynent Ameryki Pó∏nocnej (sà ju˝ zg∏oszone 3 rajdy w USA) – jak podaje serwis Stowarzyszenia.
W 2013 roku zarejestrowano w Polsce 200
rajdów (dane na dzieƒ 17 maja 2013). Akcja
„Odjazdowy Bibliotekarz” odbywa si´ (wg. danych ze strony: http://bibliosfera.net/odjazdowy-bibliotekarz/) od 1 maja do 9 czerwca 2013.
Poniewa˝ akcja staje si´ coraz popularniejsza
i powi´ksza swój zasi´g, jej kolejna warszawska
edycja odbywa∏a si´ po obu stronach Wis∏y. O tej
samej porze Odjazdowy Bibliotekarz jecha∏
z Przystanku Ksià˝ka na Ochocie przez BUW
do Biblioteki w Wilanowie.
Biblioteka w Weso∏ej wspólnie z Bibliotekà Publicznà w Dzielnicy Wawer zorganizowa∏y przejazd
szlakiem miejscowych placówek bibliotecznych,
poczàwszy od g∏ównej siedziby biblioteki wawerskiej przy ul. Trawiastej, przez Marysin, Mazowiecki Park Krajobrazowy, osiedle Zielona, do mety –
Biblioteki G∏ównej w Weso∏ej, przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku. Koordynatorem rajdu by∏ Krzysztof Jakubiak,
kierownik filii w Miedzeszynie. To on nas zarazi∏
bakcylem Odjazdowego Bibliotekarza.
Na uczestników rajdu ma mecie czeka∏ ca∏y
szereg atrakcji: ognisko, pocz´stunek, wspólne
Êpiewanie, gry i zabawy na Êwie˝ym powietrzu.
W centrum uwagi by∏y oczywiÊcie ksià˝ki, którymi uczestnicy rajdu mogli si´ wymieniaç (bookcrossing) oraz nagrody w og∏oszonym wczeÊniej
konkursie Objazdowy Czytelnik. Osoby, które odwiedzi∏y najwi´cej bibliotek w Wawrze oraz Weso∏ej i okaza∏y tego potwierdzenie na specjalnym
blankiecie, otrzyma∏y atrakcyjne pozycje wydawnicze. Mamy przyjemnoÊç poinformowaç, ˝e Objazdowymi Czytelnikami 2013 zostali: Czes∏aw
Skonieczny i Joanna Paradowska z córkà.
Mo˝emy si´ pochwaliç, ˝e pomimo „niepewnej” pogody, frekwencja w rajdzie dopisa∏a

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Kàcik seniora
W czerwcu koƒczy si´
kolejny rok akademicki
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. A dzia∏o si´ w nim,
oj dzia∏o. UczyliÊmy si´ j´zyków: angielskiego, w∏oskiego, hiszpaƒskiego.
WzmacnialiÊmy swoje cia∏a ju˝ w trzech oÊrodkach: „Mambo”, „Fitnes
Art” oraz „Corpomed”. Gimnastyk´ mózgu realizowaliÊmy na zaj´ciach komputerowych.
ZwiedzaliÊmy Êwiat dzi´ki Iwonie Passini,
przez histori´ sztuki poprowadzi∏a nas Halina Polak, a Igor Pogorzelski przybli˝y∏ Êwiat
filmu i muzyki. Histori´ Weso∏ej poznaliÊmy
dzi´ki wyk∏adom Andrzeja Klimma. Nie sposób wymieniç wszystkich zaj´ç, które zorganizowa∏ nasz niezastàpiony Zarzàd UTW.
Co nas jeszcze czeka w tym roku? Jedziemy
na trzy dni do Krakowa dzi´ki zaanga˝owaniu
S∏awki Pudelskiej i Teresy Polowczyk. Program
przewiduje zwiedzanie Wieliczki, Wawelu, trasy

Jak si´ okazuje aktywnoÊç sportowa i pasja czytania mogà iÊç w parze. I tak trzymaç! Do zobaczenia za rok!

Ma∏gorzata Kazimierska

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W CZERWCU:
LEKCJA HISTORII
– HUCULSZCZYZNA
6.06.2013, godz. 18.30)
zapraszamy na ostatnià
przed wakacjami Otwartà
Lekcj´ Historii. Wyk∏ad pod
tytu∏em „Huculszczyzna –
kraina na nowo odkrywana”
poprowadzi dr Jan Sk∏odowski – badacz Kresów, pisarz,
podró˝nik. Wst´p wolny!
PROGRAM DKK:
W czerwcu odb´dà si´ trzy spotkania klubu:
• 10.06.2013, godz. 12.00 „Niezwyk∏a w´drówka Harolda Fry” Rachel Joyce
• 17.06.2013, godz. 12.00 „Z∏a kobieta”
Amandy Prowse
• 24.06.2013, godz. 12.00 „Taƒczàca Eurydyka.
Wspomnienia o Annie German” Marioli Pryzwan
LATO W BIBLIOTECE – TUWIM
W ramach akcji „Lato w mieÊcie” proponujemy zaj´cia literacko-plastyczne dla dzieci 6–10
lat oparte na utworach Juliana Tuwima.
• 2 lipca, godz. 10.00–11.30 „W lokomotywie”
• 4 lipca, godz. 10.00–11.30 „Tuwim teatralnie”
• 9 lipca, godz. 10.00–11.30 „Julek w Afryce”
• 11 lipca, godz. 10.00–11.30 „Smaki poety”
Na zaj´cia obowiàzujà zapisy pod numerem
22 773 40 08. Wst´p wolny.

Justyna Kwiatkowska
królewskiej, krakowskiego Kazimierza oraz
spektakl teatru Bagatela pt. „Mayday”.
W pracowni malarskiej Marii Surawskiej udekorujemy pi´knie kapelusze, które zaprezentujemy w Dniu Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na torze S∏u˝ewiec 2 czerwca.
Na koniec wyskoczymy na jednodniowà wycieczk´ do ¸odzi i rozstaniemy si´ na trzy miesiàce wakacji. A kto do nas jeszcze nie do∏àczy∏, zapraszamy w paêdzierniku na inauguracj´ nast´pnego roku
akademickiego.
9 maja 2013 r. po
Mszy Êw. o godz.
13.00 w kaplicy koÊcio∏a Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Rumiankowej mia∏o
miejsce poÊwi´cenie obrazu „Portret Jana Paw∏a II”. Obraz namalowany i podarowany zosta∏ przez autork´,
Mari´ Surawskà, która prowadzi zaj´cia z malarstwa w ramach UTW.

Gra˝yna Weber
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Kàcik bibliofila
„ÂWIAT¸O MI¢DZY
OCEANAMI”
M. L. Stedman
Rok 1920, in˝ynier
z Sydney, wojenny
weteran, przyjmuje
posad´ latarnika na
niezamieszka∏ej wysepce, oddalonej od
wybrze˝y Australii. W kilkanaÊcie miesi´cy
póêniej do∏àcza do niego pi´kna, Êwie˝o

QLTURKA

Folk? Nie folk?
Mumford and Sons,
„Sigh No More”
Od pewnego czasu trwa
nieprzerwane szaleƒstwo
na punkcie brytyjskiej grupy
Mumford and Sons. Bywalcy Open’era mdlejà z ekscytacji, kiedy pojawia si´ informacja o kolejnym albumie tej, jak ich nazywajà, folkowej grupy. Na swoim koncie zespó∏ ma
ju˝ dwa krà˝ki. Wróçmy pami´cià do tego debiutanckiego – „Sigh No More”.
RzeczywiÊcie, sà powody do wzdychania. Pi´kne piosenki g∏ównie o mi∏oÊci, utrzymane w spójnym, mocno gitarowym klimacie. Melancholia
przeplata si´ tu z zabójczo szybkim banjo. Tego
na pewno nie mo˝na im odmówiç – porzàdnego
kopa, który z miejsca ruszy nawet najwi´kszego
ponuraka. Mo˝liwe, ˝e dlatego ich koncerty zamieniajà si´ w wielkà ludzkà fal´ skaczàcà równomiernie w rytm przygrywek podobnych do farmerskich przebojów. Wokal te˝ jest niczego sobie
– lider, Marcus Mumford, ma przyjemny g∏os
i jednoczeÊnie jest niesamowicie utalentowany.
Warstwa tekstowa jest doÊç ambitna, poetycka,
a zarazem ∏atwa do wspólnego Êpiewania. Po-

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:

Literatura pi´kna dla doros∏ych:

Literatura popularnonaukowa:

1. Stedman M. L. – Âwiat∏o mi´dzy
oceanami
2. Towles A. – Dobre wychowanie
3. Sanchez A. J. – Brama Wezyra

1. Smoleƒski P. – Izrael ju˝ nie frunie
2. Szmit-Zawierucha D. – Tylko o Warszawie: opowieÊci i wspomnienia

za tym chyba ka˝dy mo˝e znaleêç w niej coÊ,
z czym mo˝e si´ uto˝samiç – odrzucona mi∏oÊç
w „White Blank Page”, pragnienie zemsty w „Dust
Bowl Dance” czy te˝ stani´cie twarzà w twarz ze
swoimi b∏´dami w „Little Lion Man”. Mo˝na by
pomyÊleç – gdzie tu wady? No niestety, sà i wady.
Mimo ˝e ca∏ego albumu s∏ucha si´ naprawd´ mi∏o i ch´tnie, to
trudno nie oprzeç si´
wra˝eniu, ˝e piosenki
sà doÊç mocno schematyczne. W ka˝dej niemal˝e mamy spokojny
wst´p, który za chwil´
zostanie rozbity przez
dzikie banjo (swojà drogà – naprawd´ Êwietnie brzmiàce). Dlatego
jeÊli ktoÊ szuka mocnej
ró˝norodnoÊci, nie b´dzie zadowolony. To jednak plusik dla spójnoÊci,
która wielu osobom mo˝e si´ podobaç. Niestety,
kiedy ∏apiemy za drugi album zespo∏u, „Babel”,
zmiany schematu nadal nie widaç. Troch´ szkoda, ale na pewno wielkim minusem to nie jest.
No i zostaje nam jeszcze kwestia nazwy gatunku. Folk. Folk rock, jak mówià niektórzy. Niestety nie mog´ si´ zgodziç. Zgodnie z definicjà
gatunek ten powinien zawieraç odwo∏anie
do muzyki ludowej charakterystycznej dla regionu, z którego pochodzi. Tak˝e u˝ycie tak niety-

powego jak na muzyk´ popularnà instrumentu
jak banjo czy granie w sposób przypominajàcy
potaƒcówki po pracy na polu nie pomogà. Niektórzy ratujà si´ nazywaniem twórczoÊci Mumford and Sons London folkiem – ma on byç nowym gatunkiem, w którym, zdaje si´, tylko panowie z tej grupy si´
mieszczà. Ale chyba
rzeczywiÊcie nale˝a∏oby
wynaleêç dla nich coÊ
nowego – na pewno
nie jest to bowiem folk,
nie jest to te˝ rock ani
pop. Mo˝e London banjo obsession?
Album „Sigh No More” to bardzo dobra p∏yta na rozpoczynajàce
si´ lato. Energiczna, radosna, z przytupem,
który zach´ci nas do imprez na Êwie˝ym powietrzu. JednoczeÊnie znajdzie si´ coÊ na wieczory sp´dzane na tarasie
bàdê przy ognisku ze znajomymi, kiedy szukamy
bardziej melancholijnych rytmów. Dla przeci´tnego s∏uchacza b´dzie to uczta mi∏a dla ucha,
koneserom zaÊ polecam zrobiç sobie przerw´
od przeintelektualizowanych dêwi´ków i poÊwi´ciç chwil´ Mumfordom. Warto.

PROFESORSKIE

KONSULTACJE
KARDIOLOGICZNE
www.kardio.waw.pl

tel. 22 378 11 17
14

4. Lehtolainen L. – Gdzie si´ podzia∏y
dziewcz´ta?
5. Kosmowska B. – Ukrainka

poÊlubiona ˝ona. Ma∏˝onkowie wierzà
w szcz´Êcie, które majà odnaleêç na wyspie, sà pe∏ni optymizmu i wiary, niestety
˝ycie przygotowa∏o im nieoczekiwany scenariusz.
Zgrabnie napisana australijska powieÊç
z dobrze zarysowanymi postaciami i ciekawà narracjà.
Polecam!

1. Kinney J. – Trzeci do pary (Dziennik
cwaniaczka)
2. Stanecka Z. – Basia i alergia
3. Cast P. Ch. – Przeznaczona

Iza Zych

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO
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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

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. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres
e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç wymiar
co najmniej 4 x 5 cm, rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do nast´pnego numeru
przyjmujemy do dnia 20 czerwca 2013 r.

Kornelia Martyna Kowzan

Cyprian Olender

Urodzi∏a si´ 26 marca 2013 r.
Waga: 3230 g, wzrost 53 cm.
Siostra Oliwiera.

Urodzi∏ si´ 21 marca 2013 r.
Waga: 3920 g, wzrost 56 cm.
Syn Anity i S∏awomira.

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

FOLKOWE POWITANIE LATA
22 czerwca 2013, godz. 14.30
OÊrodek
Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zaprasza na rodzinnà
imprez´ plenerowà
(teren przy OSP
w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31).
Pierwsza cz´Êç programu to „Czas Twórczych Dokonaƒ”: wyst´py sekcji artystycznych OÊrodka Kultury i filii ODT Pogodna: „Akademii Malucha”, sekcji flamenco, taƒca latino, pianina, „Teatru Poszukujàcego” oraz chóru
seniora „Malwy”. Swój dorobek zaprezentujà tak˝e
sekcje plastyczne, takie jak: rysunek i malarstwo,
ceramika, decoupage, modelarnia, „Plastyka dla
smyka”. Z najm∏odszymi uczestnikami zaj´ç „Twórczy Maluch” b´dzie mo˝na malowaç kolorowe, folkowe wzory na folii.
Druga cz´Êç programu rozpocznie si´ od konkursu na odnalezienie kwiatu paproci, ukrytego na terenie imprezy. Ten mityczny kwiat, który zakwita∏
tylko raz w roku, mia∏ zapewniç znalazcy bogactwo
i dostatek. Na naszego szcz´Êliwego znalazc´ czeka nagroda – ceramiczny kwiat paproci wykonany
przez artystk´ ceramik – Dorot´ ¸asisz.
Ciekawym punktem programu b´dzie z pewnoÊcià wyst´p mnichów buddyjskich z klasztoru Drepung, którzy zaprezentujà modlitwy i pieÊni klasztorne oraz charakterystyczne Êpiewy gard∏owe.
Prezentacja tybetaƒska to tak˝e pieÊni i taƒce ludowe z tej cz´Êci Êwiata, podczas których zobaczymy
oryginalne stroje ludowe. Uczestnicy naszej imprezy b´dà mogli wziàç tak˝e udzia∏ w konkursie wiedzy na temat kultury i sztuki Tybetu, z tematycznymi nagrodami. Grupa tybetaƒska przyjecha∏a
do Polski na zaproszenie Fundacji Sam D˝ub Ling
oraz Tibet House „Acala”, które wspó∏pracujà z naszym OÊrodkiem Kultury. Przez ca∏y czas trwania imwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

StaÊ Pachulski
Dominik Zarzyƒski
prezy b´dzie dzia∏a∏o stoisko tybetaƒUrodzi∏ si´ 30 kwietnia 2013 r.
Urodzi∏ si´ 1 lutego 2013 r.
skie, gdzie b´dzie mo˝na zapoznaç si´
Waga: 3500 g, wzrost 51 cm.
Waga: 3770 g, wzrost 53 cm.
z technikà sypania mandali (obrazów
Brat Micha∏ka.
Brat Maçka, Ani i Marysi.
z kolorowego piasku), symbolami tybetaƒskimi i buddyjskimi, a tak˝e w∏asnor´cznie je wykonaç, a tak˝e zapoznaç
si´ z kaligrafià tybetaƒskà i otrzymaç wykaligrafowane po tybetaƒsku swoje imi´. B´dzie te˝ mo˝liwoÊç zakupienia tybetaƒskich pamiàtek.
Ok. godz. 17.00 na scenie pojawi si´ MORS NA
FALI, z szantami i pieÊniami ˝eglarskimi.
O godz. 18.00 odb´dzie si´ koncert muzyki celtyckiej w wykonaniu zespo∏u DANAR. Danar zadebiutowa∏ w 2004 roku na Festiwalu Kultury CeltycODT Pogodna – filia OÊrodka Kultury
kiej w Dowspudzie. Wystàpi∏ na najwa˝niejszych
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza
festiwalach muzyki celtyckiej i na wielu scenach
dzieci w wieku 3–5 lat, zarówno te, które
w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii i Francji.
w czasie wakacji majà ochot´ pobawiç si´
W 2006 r. zdoby∏ wyró˝nienie specjalne za „zwracaw grupie, jak i te, a mo˝e przede wszystkim te,
jàce uwag´ aran˝acje” na XVI Festiwalu „Miko∏ajki
które od 1 wrzeÊnia b´dà ucz´szcza∏y
Folkowe” w Lublinie, który jest najbardziej presti˝odo przedszkoli czy zerówek, na zaj´cia w Wawym konkursem muzyki folkowej w Polsce.
kacyjnej Akademii Malucha. Podczas naszych
Na zakoƒczenie wieczoru wystàpi ba∏kaƒska Grupa
zaj´ç b´dziemy: wspólnie si´ bawiç, czytaç bajFolkowa SHARENA. Ich koncerty to zawsze energeki, Êpiewaç i taƒczyç, malowaç, rysowaç, wytyczna bomba rozpulsowana dzikim metrum, muzyka
cinaç, uk∏adaç, budowaç, poznawaç przyrod´.
skrzàca radoÊcià i humorem, a czasem prze∏amaB´dzie to okazja, by w ma∏ej grupie nauczyç
na nostalgicznà nutà pe∏nà zadumy nad mrokiem ba∏si´ zachowaƒ potrzebnych w przedszkolu, np.
kaƒskich dziejów. Tak z pewnoÊcià b´dzie i tym razem.
zabawy w kole, siedzenia przy stoliku podczas
Poza dzia∏aniami scenicznymi, zaplanowane zojedzenia, wdra˝ania do samodzielnego jedzesta∏y dodatkowe atrakcje, takie jak: warsztaty tkacnia, picia, mycia ràk, çwiczenia dzielenia si´
twa prowadzone przez twórczynie ludowe ze Skarz innymi, prób samodzielnego funkcjonowania
˝yska Kamiennej – Danut´ Obar´ i Wiktori´ Zagójw grupie (bez rodziców). Zaj´cia prowadzi Aliskà, warsztaty zdobienia p∏óciennych toreb, stoiska
cja Kubas, pedagog, mama dwójki dzieci. Terz r´kodzie∏em artystycznym oraz ognisko przygotomin: 19–30 sierpnia, od poniedzia∏ku do
wane przez Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà w Weso∏ej.
piàtku w godz. 10.00–13.00. Koszt: 180 z∏.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat meLiczba miejsc ograniczona, zapisy przyjmudialny nad wydarzeniem.
jemy do 15 lipca. Szczegó∏owe informacje
Zapraszamy serdecznie do wspólnego powipod nr tel. 22 427 37 74.
tania lata!

OK Weso∏a

OK Weso∏a
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Wielka ceramiczna fiesta ju˝ po raz dziewiàty!
W Spotkaniach Ceramicznych bior´ udzia∏ od kilku lat i za ka˝dym razem jest coraz pi´kniej, s∏oneczniej, bardziej wyjàtkowo. Ka˝dy z nas, ceramików, czeka na ten jeden dzieƒ w roku, aby móc
spotkaç si´ z innymi, porozmawiaç, wymieniç doÊwiadczeniami o swojej pasji, o ceramice. Odwiedza nas wówczas mnóstwo goÊci, czasem odnosz´
wra˝enie, ˝e ca∏a
kulturalna Warszawa i okolice schodzi si´ w tym samym czasie na
Warszawskie Spotkania Ceramiczne.
Jestem pewna,
˝e jednego z najwa˝niejszych wydarzeƒ roku raczej
nie trzeba Paƒstwu przedstawiaç. Jednak przy-

pomnieç i zaprosiç na to coroczne Êwi´to – wr´cz nale˝y. Zarówno dla ceramików,
jak i wszystkich zainteresowanych niezwyk∏ym r´kodzie∏em goÊci te coroczne
spotkania sta∏y si´ prawdziwym Êwi´tem i okazjà do
nietuzinkowych spotkaƒ nie
tylko ze sobà, ale równie˝
i sztukà. Zapewniam, ˝e nie ma kiczowatych balonów ani waty cukrowej, jest za to prawdziwie
szlachetna glina, która dzi´ki pracy ràk ludzkich
i wielkiemu talentowi zachwyca swoim pi´knem.

Zielony P∏omieƒ

ry zorganizowa∏ gen. Robert
Baden-Powell (twórca skautingu) w∏aÊnie na wyspie
Brownsea w dniach 1–9
sierpnia 1907 roku. ChcielibyÊmy pojechaç naszym
szczepem w to pi´kne miejsce i odtworzyç
ten pami´tny obóz, a wszystko po to, by nauczyç si´ czegoÊ nowego.
A jest czego si´ uczyç! W d∏ugi weekend
majowy skromna delegacja w sk∏adzie:
Agnieszka Koz∏owska, Zofia Fryza, Piotr Koz∏owski i Hubert Zieliƒski odwiedzi∏a powy˝szà wysp´ oraz zlot
skautów niedaleko
miasta Bradford.
Pomijajàc oczywiste ró˝nice, jakie
od razu przychodzà
do g∏owy, jak strój,
zwyczaje, zaj´cia,
skauting jest zupe∏nie czymÊ innym

KIEDY? 15.06.2013, godz. 11.00–18.00
GDZIE? Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiƒskiej 2 w Warszawie.
PROGRAM? Jak zawsze mnóstwo atrakcji!
- kiermasz r´kodzie∏a artystów z najdalszych
zakàtków Polski i Europy,

- warsztaty lepienia i malowania ceramiki,
- sympozjum Akademii Wiedzy o MieÊcie na temat
„Mozaika warszawska”,
- Muzeum Wirtualne,
- koncert muzyki kameralnej,
- „Wystawa na wodzie”, czyli najpi´kniejsze rzeêby
w wyjàtkowym otoczeniu,
- konkurs na naj∏adniejszà ekspozycj´ wÊród
wystawców,
- konkurs na IndywidualnoÊç Twórczà
oraz wiele fascynujàcych spotkaƒ, rozmów i zaskakujàcych niespodzianek.
Ju˝ sobie Paƒstwo zaznaczyli t´ dat´? Doskonale! Czekamy na Was :-)

Dorota ¸asisz
Zwiàzek Ceramików Polskich

Powrót do korzeni

– obóz na wyspie Brownsea
To nowe wyzwanie, które stanie przed harcerzami i harcerkami ze Szczepu 44. Plan jest prosty – zrobiç obóz harcerski na wyspie Brownsea. Ka˝dy, kto choç troch´ zna histori´ harcerstwa, wie, ˝e miejsce jest nieprzypadkowe.
„Powrót do korzeni...” ma byç nawiàzaniem do pierwszego obozu skautowego, któ-

dniu 17.05.2013 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Weso∏ej odby∏o si´ szkolenie dla logopedów, pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli pracujàcych z dzieçmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach oÊwiatowych naszej dzielnicy. Na zaproszenie pani Jolanty Matuszewskiej, neurologopedy z naszej poradni, cykl wyk∏adów pt. „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” i „Programowanie j´zyka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji” wyg∏osi∏a mgr Katarzyna Sedivy z Uni-

W
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wersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem
szkolenia by∏o wyjaÊnienie terapeutom, nauczycielom, wychowawcom, jak krok po kroku stymulowaç j´zykowy rozwój dziecka, jak z powodzeniem stosowaç wczesnà nauk´ czytania u dzieci
z wadami wymowy, niedos∏uchem, zespo∏em Aspergera, k∏opotami z koncentracjà
czy innymi zaburzeniami komunikacji j´zykowej. Pani mgr Sedivy wyjaÊni∏a
tak˝e neuropsychologiczne uwarunkowania
sprzyjajàce wczesnej nauce czytania, zarówno
u dzieci zdrowych, jak i u tych, które majà dysfunkcje rozwojowe. Ze wzgl´du na wieloÊç i z∏o-

ni˝ znane nam z Polski harcerstwo, a wszystkich ró˝nic nie sposób tu wypisaç. I nie jest to,
jak mog∏oby si´ wydawaç, przepaÊç mi´dzy
nami a Zachodem, ale dwa ruchy majce ten
sam cel, lecz kszta∏tujàce si´ w odmiennych realiach. W∏aÊnie mi´dzy innymi dlatego chcielibyÊmy zrobiç obóz zagraniczny w Anglii.
Zapraszamy zatem do Êledzenia naszego
projektu na facebook.pl/44nabrownsea.
Czuwaj!
pwd. Hubert Zieliƒski H.O.
˝onoÊç poruszanych tematów druga cz´Êç szkolenia odb´dzie si´ w dniu 07.06.2013.
Mamy nadziej´, ˝e nasza poradnia dzi´ki takim
spotkaniom z wybitnymi wyk∏adowcami b´dzie
nie tylko miejscem, gdzie pomoc otrzymujà dzieci
i ich rodzice, ale tak˝e oÊrodkiem podnoszàcym
kwalifikacje terapeutów i nauczycieli weso∏owskich placówek oÊwiatowych.
S∏owa podzi´kowania nale˝y tak˝e skierowaç
do pani Anny Skibniewskiej-Kwiatkowskiej, dyrektor poradni, za udost´pnienie sali wyk∏adowej
w placówce i pomoc w organizacji tego cennego
przedsi´wzi´cia.

mgr Anna Rutkowska-Krysztofik
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Sposób na oszcz´dzanie
– czyli kolektory s∏oneczne i pompy ciep∏a 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 odnawialnej, która pozwoli nam mi´dzy innymi
znacznie zredukowaç koszty wytworzenia
energii cieplnej oraz przyczyni si´ do
ochrony klimatu.

Instalacje solarne to innowacyjny system
umo˝liwiajàcy przetworzenie promienio-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wania s∏onecznego na ciep∏o wykorzystywane w domu. Nowoczesne
systemy kolektorów s∏onecznych
pozwalajà obni˝yç koszty podgrzewania ciep∏ej wody u˝ytkowej
(do 65%) czy ogrzewania domu
(do 30%). Du˝e znaczenie ma tak˝e
fakt, ˝e monta˝ takich urzàdzeƒ
podnosi klas´ energetycznà domu.
Kolejnym elementem instalacji
czyniàcym nasz dom energooszcz´dnym sà pompy ciep∏a, które w po∏àczeniu z kolektorami pozwalajà nam
uzyskaç jeszcze wi´ksze oszcz´dnoÊci. Sà
to urzàdzenia, które pobierajà ciep∏o ze

êróde∏ o niskiej temperaturze, takich jak
powietrze atmosferyczne czy woda. Ich
podstawowà zaletà jest fakt, ˝e energia
elektryczna w∏o˝ona w prac´ pompy jest
kilkukrotnie ni˝sza od energii cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy, dlatego technologia pomp ciep∏a jest znana jako jedna z technologii oszcz´dzania energii.
Firma SUNCOMPLEX wspó∏pracuje z renomowanymi producentami kolektorów,
posiadajàcymi certyfikat „SOLAR KEYMARK” – niezb´dny do uzyskania 45% dotacji. Mamy 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 wszelkie formalnoÊci zwiàzane z otrzymaniem dotacji i kredytu solarnego. Wystarczy si´ do nas zg∏osiç,
a my, po dokonaniu bezp∏atnych ogl´dzin,
przygotujemy Paƒstwu 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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I Dzielnicowy Konkurs Piosenki Dzieci´cej

„Magnoliada 2013”
• Dorota Lizun – cz∏onkini zespo∏u „Pares∏ów”.

Na poczàtku maja, gdy pi´knie rozkwita∏y
krzewy magnolii, w Niepublicznym Przedszkolu
„RobuÊ” na ulicy Magnolii odby∏ si´ I Dzielnicowy Konkurs Piosenki Dzieci´cej.
Do udzia∏u w konkursie zosta∏y zaproszone
wszystkie przedszkola z dzielnicy Weso∏a.
Dzieci wystàpi∏y w pi´knych aran˝acjach znanych dzieci´cych piosenek: „Baranek z niteczki”,
„Kaczka Dziwaczka”, „Wiewióreczka”. Nie zabrak∏o równie˝ hymnu „Robusiaków” napisanego
przez Pana Adama Skorupk´
i Panià Dorot´ Gellner.
Konkurs mia∏ na celu umo˝liwienie publicznej prezentacji
umiej´tnoÊci wokalnych i muzycznych oraz wyró˝nienie najciekawszych wyst´pów, rozwijanie umiej´tnoÊci pracy w zespole, poznanie repertuaru polskich twórców oraz integracj´
mi´dzy przedszkolami.
Wyst´py dotyczy∏y wy∏àcznie
zespo∏ów wokalnych, sk∏adajàcych si´ maksymalnie z 5 osób.
Festiwal by∏ oceniany przez profesjonalne jury, w którego sk∏ad
wchodzili:
• Urszula Smoczyƒska – absolwentka Wydzia∏u Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie oraz Instytutu
Carla Orffa w Salzburgu. Autorka wielu programów radiowych
i telewizyjnych (m.in. przez 18
lat pracowa∏a w telewizyjnym
„Domowym przedszkolu”) oraz
wielu ksià˝ek, m.in. „RozÊpiewane przedszkole”, „Piosenki
na s∏oƒce i deszcz” czy „Muzyka
dla dzieci” – polska adaptacja
pracy Carla Orffa („Schulwerk”).
• Alicja Twardowska – redaktor, muzyk teoretyk, autorka publikacji edukacyjnych, dzieci´cych, autorka setek artyku∏ów
w prasie muzycznej, organizator
warsztatów muzycznych dla nauczycieli, koncertów i spotkaƒ.
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W 2003 r. album zespo∏u pt. „Ironia” otrzyma∏
nominacj´ do „Fryderyka” w kategorii „Album
roku Hip-Hop”.
• Janusz Panasewicz – polski wokalista rockowy, cz∏onek zespo∏u Lady Pank. Pan Janusz jest
równie˝ autorem wielu tekstów piosenek Lady
Pank, m.in. takich hitów jak „M∏ode or∏y”, „Nie
chc´ litoÊci” czy „S∏oƒcem op´tani”. Poza zespo∏em Lady Pank wokalista wyst´powa∏ i nagrywa∏
z takimi gwiazdami jak Krystyna Proƒko („Firma ja
i ty”), Piotr Zander („Brzydkie dzieci”, „Neapolitanko”), Robert Gawliƒski („Choçby nie wiem co”)
czy Perfect (koncertowe „Niewiele Ci mog´ daç”).
Jury ocenia∏o dykcj´, intonacj´, jak równie˝
wyraz artystyczny.
Wszystkie zespo∏y wystàpi∏y z bardzo dobrze
przygotowanymi utworami. I miejsce zaj´∏y a˝ trzy
przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”
(zespó∏ „Robusie”), Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” (zespó∏ „KubuÊ Band”)
oraz Przedszkole nr 262 (zespó∏ „Starszaki”).

Dzieci za swoje wspania∏e wyst´py zosta∏y nagrodzone dyplomami oraz upominkami w postaci
medali, weso∏ych zabawek, jak równie˝ wspania∏ych ksià˝ek pt. „Weso∏e instrumenty” z dedykacjami obecnej na konkursie autorki Pani Alicji Twardowskiej. Za udzia∏ w konkursie nagrodzone zosta∏y równie˝ przedszkola, które otrzyma∏y dyplomy,
komplety trzech p∏yt nagranych przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ”: „Robusie to
my”, „Zagrajcie – ZaÊpiewamy” i „Weseli Anieli”
oraz zestawy ksià˝ek muzycznych i p∏yt autorstwa
przewodniczàcej jury Pani Urszuli Smoczyƒskiej,
Pani Alicji Twardowskiej i Pani Barbary Kolago.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy. Mamy nadziej´, ˝e nagrody przyczynià si´
do jeszcze wi´kszego rozmi∏owania w muzyce
dzieci we wszystkich przedszkolach w naszej
dzielnicy. BY W WESO¸EJ BY¸O WESO¸O!
Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy do udzia∏u za
rok w II Dzielnicowym Konkursie „Magnoliada
2014”. Mamy nadziej´, ˝e konkurs ten stanie si´
tradycjà dzielnicy Weso∏a.
Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç z tego spotkania na naszej stronie www.robus.pl w zak∏adce Galeria/zdj´cia z konkursów.

Nauczyciel – Ewelina Dobosz
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 Listy do redakcji
Dzieƒ dobry,
pisz´ w sprawie wiadomoÊci na temat budowy przystanku Sagali 02. Bardzo prosz´ o niezale˝nà redakcyjnà analiz´ i ewentualnà interwencj´.
Uwa˝am, ˝e budowa zatoki przystankowej na takiej ulicy jak staromi∏oÊniaƒska ul. Jana Paw∏a II mo˝e byç powa˝nym b∏´dem. Poprzez u∏atwienie omijania autobusu stojàcego na przystanku najprawdopodobniej zmniejszy si´ bezpieczeƒstwo pieszych przechodzàcych przez jezdni´ po wyjÊciu z autobusu lub
do niego zmierzajàcych.
Polecam obszerne analizy dost´pne w internecie na
ten temat, prezentowane m.in. przez stowarzyszenie
Zielone Mazowsze pod has∏em „Zatoki? To si´ leczy”.
Je˝eli jest mo˝liwoÊç poszerzenia pasa drogowego
w tym miejscu, nale˝y moim zdaniem pilnie zmieniç
projekt i wybudowaç np. azyl dla pieszych poÊrodku
jezdni. Autobus powinien zatrzymywaç si´ na wysokoÊci azylu w taki sposób, aby omijanie go przez Êpieszàcych si´ kierowców by∏o niemo˝liwe.
Z powa˝aniem,
Tomasz G∏ówka

Strefa zdrowia

Bardzo nas cieszy zaanga˝owanie mieszkaƒców
w sprawy naszej dzielnicy. Takie uwagi jak ta napisana przez pana Tomasza G∏ówk´ sà dla nas bardzo
przydatne, bo czujemy, ˝e mieszkaƒcy interesujà si´
tym, co dzieje si´ w ich otoczeniu, na ich osiedlu,
na ich ulicy. Nie tak jak w du˝ych „anonimowych”
dzielnicach, gdzie ka˝dy liczy na to, ˝e to inni zg∏oszà
problem, napiszà pismo, maila lub po prostu zapytajà o celowoÊç takiego czy innego rozwiàzania.
PrzyjrzeliÊmy si´ jeszcze raz wykonanemu projektowi. ZapoznaliÊmy si´ z artyku∏ami, które opublikowa∏o na swojej stronie stowarzyszenie Zielone Mazowsze, i jesteÊmy przekonani, ˝e wybraliÊmy jednak
w∏aÊciwe rozwiàzanie.
Wybudowanie zatoki w tym miejscu, w którym Miasto posiada szeroki dost´pny pas drogowy (dotàd niewykorzystywany), nie spowoduje w ˝aden sposób
ograniczenia ruchu pieszego ani rowerowego, a ponadto pozwoli usytuowaç tak bardzo potrzebnà
na tym przystanku wiat´. Usytuowanie przystanku
z zatokà przed skrzy˝owaniem z ul. Sagalli spowoduje
poprawienie bezpieczeƒstwa na przejÊciu dla pieszych
zlokalizowanym w tym rejonie. Obecnie jest to miejsce
bardzo niebezpieczne. Bardzo cz´sto dochodzi do sytuacji, w której niektórzy niecierpliwi kierowcy pomimo

ciàg∏ej linii próbujà omijaç autobus stojàcy na przystanku, nara˝ajàc innych u˝ytkowników drogi na niebezpieczeƒstwo. Z kolei piesi przechodzàcy przez pasy wychodzà obecnie zza stojàcego autobusu i sà zupe∏nie
niewidoczni dla kierowców jadàcych od strony ronda
przy ul. Granicznej.
Idea ograniczenia ruchu pojazdom indywidualnym
poprzez stosowanie ró˝nych utrudnieƒ i zach´cania
w ten sposób do korzystania z komunikacji zbiorowej,
przedstawiona w artyku∏ach stowarzyszenia Zielone
Mazowsze, jest zasadna w centrach miast, ale zupe∏nie
nie pasuje do osiedla Stara Mi∏osna.
MyÊl´, ˝e w ka˝dej sytuacji nale˝y zachowaç zdrowy rozsàdek. Przedstawione w projekcie rozwiàzanie
zdecydowanie poprawia bezpieczeƒstwo zarówno
pieszych, jak i kierowców, a jednoczeÊnie powoduje
zwi´kszenie p∏ynnoÊci ruchu na tym odcinku ul. Jana Paw∏a II.
Z powa˝aniem
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza

wy˝sza nawet wartoÊç zalecanà dla osób nie b´dàcych na diecie!

ny, a tak˝e ró˝norodnoÊç. Staraj si´, aby posi∏ki
by∏y kolorowe i ∏adnie podane. Ustal konkretne
zasady diety i ka˝dego dnia oceniaj ich realizacj´.
Aby zwi´kszyç motywacj´, po ka˝dym tygodniu
mo˝esz nagradzaç si´ za wytrwa∏oÊç – pójdê
do kina, kup sobie nowà apaszk´ lub kolczyki.

Co z tà dietà?! 4.
Starasz si´ zrobiç wszystko, by do wymarzonego urlopu zrzuciç kilka kilogramów: rezygnujesz
ze s∏odyczy, ograniczasz bia∏e pieczywo, zmniejszasz porcje swoich posi∏ków albo starasz si´ regularnie uprawiaç sport, a pomimo to wskazówka wagi stoi w miejscu. Zastanawiasz si´, co jest
nie tak – dlaczego dieta nie dzia∏a?
Istnieje 8 g∏ównych powodów nieefektywnego
odchudzania:
Zdarza si´, ˝e w ciàgu dnia mocno trzymasz
si´ planu diety, za to wieczorem wynagradzasz si´ za swojà dyscyplin´ pizzà, makaronem
czy fast foodami i jesz do syta. Na noc nie potrzebujesz jednak takiej dawki energii, dlatego taki
posi∏ek odk∏ada si´ w postaci t∏uszczu. Staraj si´
wi´c jeÊç cz´Êciej w ciàgu dnia, aby wieczorem
uniknàç napadów g∏odu.

1.

Stawiasz na wysi∏ek fizyczny, ale nie widzisz
efektów? Pami´taj, ˝e çwiczenia to nie
wszystko. Pó∏ godziny truchtu pozwala spaliç oko∏o 150 kalorii, a wi´c równowartoÊç np. dwóch
ciasteczek. JeÊli nie zmniejszysz wartoÊci kalorycznej swoich posi∏ków, sam wysi∏ek fizyczny mo˝e
nie przynieÊç wymarzonych efektów.

2.

Pomimo diety podjadasz pomi´dzy posi∏kami. Uwa˝asz, ˝e szklanka gazowanego napoju, batonik musli czy kilka garÊci solonych
orzeszków nie zburzà Twoich planów. Okazuje si´
jednak, ˝e mogà one nawet przewy˝szaç wartoÊç
kalorycznà wszystkich innych posi∏ków. Uwa˝asz,
˝e dostarczasz organizmowi 1500 kcal oraz przekàski w postaci 2 plasterków ˝ó∏tego sera (2 x 40
kcal), kilku garÊci orzechów (100 g to oko∏o 600
kcal), ma∏ej paczki paluszków (300 kcal) oraz 2
szklanek soku pomaraƒczowego (2 x 80 kcal),
a tymczasem okazuje si´, ˝e ∏àczna wartoÊç kaloryczna tych produktów to 2640 kcal, a wi´c prze-

3.
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Pu∏apkà sà tak˝e produkty typu „light”. Ich
wartoÊç kaloryczna jest naprawd´ wysoka.
Przyk∏adowo – jeden wafel ry˝owy dostarcza
50–80 kcal, podczas gdy kromka ˝ytniego chleba
– tylko 40. Warto równie˝ czytaç sk∏ad produktów. Jogurty, serki czy majonez typu „light” majà
zwykle o wiele wi´cej sztucznych dodatków. Aby
zmniejszyç wartoÊç kalorycznà, producenci zast´pujà cukier i t∏uszcze sztucznymi substancjami,
takimi jak sorbitol, mannitol, inulina czy guma
ksantanowa. PomyÊl, czy warto zjadaç sztuczne
substancje dla zaoszcz´dzenia kilku kalorii.
Zastanów si´, czy nie pijesz zbyt ma∏ej iloÊci
wody. Zalecana iloÊç to 4–6 szklanek, nie liczàc herbaty, kawy, soków i napojów. Woda ma
ogromne znaczenie w procesie metabolizmu i usuwania z organizmu zwiàzków toksycznych. Niedostatek wody w organizmie przyczynia si´ do spowolnienia spalania tkanki t∏uszczowej.

5.

Odpowiedê Burmistrza Dzielnicy Weso∏a na list z majowego numeru o skateparku opublikujemy w kolejnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

Cz´Êç osób rezygnuje z diety, bowiem skusi∏y si´ np. na ciastko i tym samym zburzy∏y
swoje postanowienia. Pami´taj jednak, ˝e nawet
du˝e ciastko z kremem nie zniszczy tego, co wypracowa∏aÊ od poczàtku diety. Potraktuj je wi´c
z przymru˝eniem oka i jak najszybciej powróç do
swojego planu.

7.

Masz prawid∏owà mas´ cia∏a, ale chcia∏abyÊ
pozbyç si´ t∏uszczyku z niektórych miejsc.
Stosujesz diet´, jednak masz wra˝enie, ˝e nie
przynosi ona znacznych efektów. To prawda – nie
da si´ straciç centymetrów tylko z jednej cz´Êci
sylwetki. W tym przypadku niezb´dne sà çwiczenia na wybranà parti´ cia∏a. Odpowiednio dobrane çwiczenia sprawià, i˝ ju˝ po kilku treningach
zobaczysz znacznà popraw´!

8.

Problemem mo˝e byç równie˝ brak konsePowodzenia!
kwencji w stosowaniu diety. Okazuje si´, ˝e
Urszula Religioni
zaledwie 15–20% osób dotrzymuje swoich postanowieƒ i osiàga wymarzone efekty. 80% osób rezyspecjalista zdrowia publicznego
gnuje z diety ju˝ po kilku tygodniach. Dlaczego? Przyczynami sà
najcz´Êciej zbyt niska
wartoÊç kaloryczna posi∏ków prowadzàca
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
do wyczerpania organizmu (np. zmniejszeCYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
nie jej z 3000 do 1200
NIERUCHOMOÂCI ),
kcal), brak ustalonego
planu diety oraz monoRODZINNE , ROZWODY,
tonia. Kluczowym moADMINISTRACYJNE .
˝e wi´c okazaç si´
stopniowe zmniejszaTEL.
nie wielkoÊci posi∏ków,
regularnoÊç – zjadanie
posi∏ków co 3–4 godzi-

6.

KANCELARIA ADWOKACKA

22 745-55-00
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Ubezpieczenie chroni nas
przed kosztami skutków
uderzenia pioruna, a tak˝e
innych zdarzeƒ losowych,
m.in. po˝aru, katastrofy
bramki. A co z bezpieczeƒstwem
budowlanej, skoku napi´doros∏ych? Wypadki w mieszkaniu
cia w instalacji elektrycznajcz´Êciej spowodowane sà poÊlinej i zalania. Obejmuje
zgni´ciem si´ na mokrej pod∏odze
tak˝e takie zdarzenia jak
w ∏azience. Dlatego warto obok
w∏amanie, kradzie˝ czy
wanny po∏o˝yç chodniczek. Niektówandalizm. I jeszcze jedna
rzy bardzo sobie cenià tak˝e maty
bardzo wa˝na rzecz –
antypoÊlizgowe w wannie. Innym
chroni od nast´pstw nieniebezpieczeƒstwem jest czad,
szcz´Êliwych wypadków
ulatniajàcy si´ z piecyka gazowego.
oraz odpowiedzialnoÊci
Nale˝y pami´taç o tym, by regularcywilnej. Dzi´ki wbudowanie sprawdzaç instalacj´ gazowà.
nemu w ubezpieczenie
Dzi´ki ubezpieczeniu mieszkania lub
mieszkania pakietowi OC
domu w UNIQA nie b´dziesz musia∏
Szcz´Êcie w nieszcz´Êciu
nie musimy si´ martwiç
martwiç si´ kosztami remontu
o to, ile pieni´dzy oddaç
Niezale˝nie od tego, jak dobrze
sàsiadowi, gdy nasze dziecko wybije mu szyb´
zabezpieczymy mieszkanie, zawsze powinniÊmy
w oknie, a nasz pies zniszczy drogie drzwi sàsiada.
liczyç si´ z tym, ˝e mo˝e zdarzyç si´ coÊ, czego nie
Wszystkie starty pokryje odszkodowanie. Ubezpieprzewidzimy lub po prostu nie b´dzie zale˝a∏o
czenie zawiera pakiet domowego assistance, czyli
od nas. By uchroniç cenne domowe urzàdzenia
pomoc hydraulika, elektryka, Êlusarza, a tak˝e assiAGD i RTV przed skutkami nag∏ych zmian napi´stance medyczny, który zapewnia dowóz potrzebcia mo˝emy zakupiç listw´ przepi´ciowà. Niekienych leków lub wizyt´ lekarza czy piel´gniarki.
dy jednak nawet takie zabezpieczenie nie zapobiegnie przepaleniu si´ sprz´tów. Co wi´cej, to
Nie zapomnij!
w∏aÊnie przepi´cie jest najcz´stszà przyczynà po˝arów w mieszkaniach. Podobnie trudno uniknàç
Nigdy nie wiesz, co los dla Ciebie przygotozalania. OczywiÊcie zdarza si´, ˝e jest ono wyniwa∏. Dlatego nie zapomnij o ubezpieczeniu. Wtekiem niefrasobliwoÊci sàsiada lub naszej w∏asnej.
dy uczynisz swój dom prawdziwà oazà spokoju.
Cz´sto jednak bywa, ˝e ma∏a powódê w mieszkaChcàc dowiedzieç si´ wi´cej o ubezpieczeniu spowodowana jest p´kni´ciem rury. Pokrycie
niach mieszkaƒ i domów oferowanych przez
w∏asnych strat i zrekompensowanie ewentualUNIQA TU S. A., wejdê na stron´ www.uniqa.pl
nych szkód sàsiadowi z do∏u to bardzo du˝y wylub skontaktuj si´ z naszym ekspertem:
datek. Ale jest na to rada – ubezpieczenie!

Ekspert ubezpieczeniowy radzi

Dla wi´kszoÊci z nas mieszkanie to coÊ
znacznie wa˝niejszego ni˝ kilka Êcian
i sufit, które chronià nas przed ch∏odem
i deszczem. Mieszkanie to nasz azyl, nasza twierdza. To tutaj, w otoczeniu ulubionych sprz´tów, ksià˝ek, roÊlin odpoczywa si´ najlepiej. To tutaj czerpiemy
energi´ do ˝ycia i do dzia∏ania. Dlatego
dok∏adamy wszelkich staraƒ, by nasze
mieszkania by∏y bezpieczne. Ale czy
na pewno myÊlimy o wszystkim?
W obliczu nieszcz´Êliwych zdarzeƒ,
spowodowanych na terenie dzielnicy
Weso∏a przez deszcze nawalne i wy∏adowania atmosferyczne w maju, zach´cam Paƒstwa do lektury.

Daniel Kincel
Dyrektor Przedstawicielstwa
UNIQA TU S.A.
UNIQA TU na ˚ycie S.A.

Czujne oko sàsiada
Pierwsze, co przychodzi nam do g∏owy na has∏o „bezpieczne mieszkanie”, to ochrona przed
w∏amywaczami. Podstawowym zabezpieczeniem
przed niezapowiedzianymi goÊçmi sà porzàdne
drzwi i okna antyw∏amaniowe. Podczas rodzin-

Niewielka sk∏adka – wielkie korzyÊci

Gdy czujemy si´ bezpieczni we w∏asnym domu,
mo˝emy w pe∏ni cieszyç si´ codziennymi zaj´ciami

nych wakacji, gdy mieszkanie stoi puste przez
d∏u˝szy czas, sprawdzi si´ na pewno alarm z inteligentnymi czujnikami, który odstraszy z∏odzieja. Nieoceniona mo˝e byç te˝ pomoc zaprzyjaênionej sàsiadki, która nie tylko wpadanie nakarmiç kota, ale tak˝e wyjmie ze skrzynki listy, by
nikt nie domyÊli∏ si´, ˝e nikogo nie ma w domu.

Spokój ka˝dego dnia
Wa˝ne jest, by mieszkanie by∏o bezpieczne na
co dzieƒ dla wszystkich domowników, przede
wszystkim dla dzieci. Najwi´cej pu∏apek czyha na
te maluchy, które dopiero zaczynajà chodziç. Dla
nich warto wyposa˝yç gniazdka w zaÊlepki, okna
w zasuwki uniemo˝liwiajàce ich otwarcie, a kanty
mebli okleiç silikonowym zabezpieczeniem. JeÊli
w mieszkaniu znajdujà si´ schody, Êwietnym pomys∏em jest postawienie przed nimi specjalnej
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Ubezpieczenie mieszkania wcale nie musi oznaczaç wysokich wydatków. Sk∏adka za roczne ubezpieczenie DOM Plus w UNIQA zaczyna si´ ju˝ od
ok. 100 z∏. To niewielki koszt w porównaniu z pewnoÊcià i poczuciem bezpieczeƒstwa, jakie otrzymujemy w zamian.
Ubezpieczenie
chroni mieszkanie,
dom lub domek na
dzia∏ce. Oznacza to,
˝e w przypadku ca∏kowitego zniszczenia
lokalu otrzymamy
odszkodowanie, które pozwoli nam na
zakup nowych „czterech kàtów”. Pozwala
tak˝e odzyskaç pieniàdze za uszkodzenie lub strat´ tego, co
znajduje si´ w domu:
od gotówki, bi˝uterii,
mebli czy sprz´tów
RTV po drzwi, okna,
schody, pod∏ogi.

Renata Karaban
Specjalista ds. Ubezpieczeƒ
Tel. (22) 616 33 55
e-mail: renata.karaban@uniqa.pl
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Poznaj swojego psa – cz. II
Pies to szczególne zwierz´
domowe. Dla wielu w∏aÊcicieli jest najbli˝szym przyjacielem, wr´cz cz∏onkiem rodziny. Niestety zdarza si´, ˝e
staje si´ naszym utrapieniem,
wr´cz êród∏em ustawicznych
k∏opotów, a nawet zagro˝eniem. Dlatego wa˝ne jest,
aby poznaç etapy rozwoju
zachowania psa. Najlepiej zrobiç to przed decyzjà
o kupnie szczeniaczka. OczywiÊcie wiedza ta przyda nam si´ równie˝, gdy ju˝ mamy w domu nowego cz∏onka rodziny. Umo˝liwi nam to prawid∏owe
jego wychowanie, ukszta∏towanie w∏aÊciwych zachowaƒ, tak aby pies sta∏ si´ dla nas przede
wszystkim êród∏em przyjemnoÊci.
Pierwszy etap obejmuje okres od urodzenia
do 12 dnia ˝ycia. Szczeni´ta w tym czasie sà ca∏ko-

wicie zale˝ne od opieki rodziców. Matka, li˝àc m∏ode tu˝ po porodzie, czyÊci je, osusza, stymuluje ruchy mi´Êni i oddychanie. W póêniejszym okresie
wylizywanie okolic podbrzusza pobudza oddawanie moczu i ka∏u. Nowo narodzone szczeni´ta sà
g∏uche i Êlepe, jednak˝e posiadajà ju˝ zmys∏ w´chu,
dotyku, smaku, a tak˝e sà wra˝liwe na ból i temperatur´. W tym okresie przez wi´kszà cz´Êç czasu
Êpià, a oko∏o 30% czasu w ciàgu doby przeznaczajà na jedzenie. Mo˝na równie˝ zaobserwowaç ju˝
pierwsze formy uczenia si´, np. rozpoznawania zapachu matki. Rozwój szczeniàt na tym etapie przebiega w pewnej izolacji od Êwiata zewn´trznego.
Niektórzy uwa˝ajà wr´cz, i˝ nie nale˝y zbytnio ingerowaç w kontakty matka-dziecko, aby nie spowodowaç odrzucenia szczeni´cia przez suk´.
Drugi etap trwa od 12 do 21 dnia ˝ycia. W okresie tym nast´puje gwa∏towny rozwój uk∏adu nerwowego. W wyniku tego dochodzi do poprawy zdolno-

Êci ruchowych szczeniàt. Zaczynajà poruszaç si´
na wyprostowanych koƒczynach. OczywiÊcie na poczàtek bardzo jeszcze niepewnie, chwiejnie, lecz z czasem z coraz wi´kszà wprawà. Mi´dzy 9 a 11 dniem
˝ycia nast´puje otwarcie oczu i przewodów s∏uchowych. Jednak˝e dopiero po kilku dniach szczeni´ta
w pe∏ni wykorzystujà nowe zmys∏y. Rozwój uk∏adu
nerwowego umo˝liwia Êwiadomà kontrol´ zachowania. Bez pomocy matki odbywajà si´ ju˝ czynnoÊci wydalnicze, a mniej wi´cej od 16 dnia ˝ycia szczeni´ta
mogà przyjmowaç te˝ inne pokarmy ni˝ mleko matki,
poniewa˝ zaczynajà im wyrastaç mleczne z´by. Te
wszystkie czynniki powodujà, i˝ suka zaczyna na coraz d∏u˝ej opuszczaç legowisko. Pod koniec tego okresu nast´puje rozwój zdolnoÊci uczenia si´ szczeniàt.
Zaczynajà rozpoznawaç matk´ i rodzeƒstwo, podejmujà pierwsze próby zabawy, a pozytywne emocje
wyra˝ajà poprzez machanie ogonem.
Kolejne etapy rozwoju psa ju˝ w nast´pnym artykule z tego cyklu.

Lek. wet. Katarzyna Zakrzewska

Efektywne wykoƒczenie remontu... zanim on wykoƒczy nas
Ostatni nasz artyku∏ pt. „Metamorfoza
mieszkania za 3000 z∏?” poruszy∏ wielu czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. DostaliÊmy od
Paƒstwa du˝o e-maili, na które odpowiadaliÊmy
bezpoÊrednio przez telefon. Powtarzajàcym si´
najcz´Êciej pytaniem by∏o „Jak zaplanowaç remont? Od czego zaczàç? I na jakim etapie najlepiej jest umówiç si´ z projektantem?”.
To bardzo zale˝y od indywidualnego charakteru
ka˝dego cz∏owieka, bo zdarzajà nam si´ klienci,
którzy potrzebujà mieç wszystko bardzo dok∏adnie
zaplanowane, kupione i przywiezione na miejsce.
Jednak zdecydowanie cz´Êciej mamy do czynienia

ze spontanicznym dzia∏aniem ludzi i wtedy pojawiamy si´ w momencie, w którym ekipa remontowa zaczyna zadawaç trudne pytania:
• „Jakie kolory farb kupiç?”
• „Którym kolorem gdzie malowaç?”
• „Gdzie dok∏adnie mam Pani przesunàç t´
umywalk´?”
• „Ale konkretnie to gdzie mam wypuÊciç ten
wypust pod lamp´ nad sto∏em?”
...i ca∏a masa innych, podobnych.
Wyobra˝amy sobie, ˝e nat∏ok takich pytaƒ mo˝e
spowodowaç poczucie chaosu i dezorientacji. Najcz´Êciej, nie majàc na te pytania gotowych odpo-

Ârednia w gór´!!!
Wyniki sprawdzianu 6-klasisty w Weso∏ej w szko∏ach publicznych
To wiadomoÊç rzeczywiÊcie z ostatniej chwili.
Dyrektorzy szkó∏ podstawowych otrzymali informacj´ o wyniku sprawdzianu 6-klasisty, który odby∏
si´ w dniu 4 kwietnia 2013 roku.
Dla szkó∏ publicznych w Weso∏ej wyniki w tym roku
okaza∏y si´ wyjàtkowo pomyÊlne. UzyskaliÊmy Êrednià
w dzielnicy dla szkó∏ publicznych 29,75 pkt, to wzrost
w stosunku do ubieg∏ego roku o ca∏e 3,60 pkt!!!
JednoczeÊnie to jeden z najlepszych rezultatów
w historii dzielnicy. PrzekroczyliÊmy tak˝e Êrednià warszawskà, i tak ju˝ bardzo wyÊrubowanà, o 0,75 pkt.
Nie znamy jeszcze klasyfikacji dzielnic w Warszawie,
ale nale˝y i tutaj spodziewaç si´ poprawy lokaty.
Oto pe∏ne zestawienie wyników dla poszczególnych szkó∏:
• Szko∏a Podstawowa nr 171 im. Stanis∏awa Staszica – 27,51 pkt,
• Szko∏a Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej – 26,24 pkt,
• Szko∏a Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich – 31,25 pkt,
• Szko∏a Podstawowa nr 174 im. Tadeusza KoÊciuszki – 25,52 pkt,

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wiedzi oraz wizji ca∏oÊci tego, jak ma wyglàdaç
mieszkanie po remoncie, cz∏owiek zdaje si´ na gust
i „zmys∏ projektowy” i estetyczny wykonawcy. Co
bywa ryzykowne... Potem musi zgodziç si´ z potocznym powiedzeniem „jak si´ nie ma co si´ lubi,
to si´ lubi co si´ ma” i przez kolejnych kilka lat
mieszkaç we wn´trzach, które nie sà takie, jakie by
sobie wymarzy∏. Dlatego mo˝e warto rozwa˝yç
szybkà konsultacj´ ze strony osób, które majà wiedz´, doÊwiadczenie i wyobraêni´ przestrzennà,
czyli projektantów?

Katarzyna Szaszkiewicz
www.pogotowiewnetrzarskie.pl
cach skoƒczywszy, przynosi wymierne, bardzo satysfakcjonujàce efekty. To dobra wiadomoÊç tu˝ przed
nadchodzàcymi wakacjami, b´dzie mo˝na z nich korzystaç w poczuciu dobrze wype∏nionej misji. Wszystkim nale˝à si´ gratulacje i ˝yczenia powodzenia w nast´pnym roku szkolnym i jeszcze w nast´pnym...

• Szko∏a Podstawowa nr 353 – 32,52 pkt.
Generalnie niemal wszystkie szko∏y w Weso∏ej odMarian Mahor
notowa∏y wzrost uzyskanej Êredniej, najwi´kszy
w SP 174 – o ponad 5 pkt oraz w SP 172 – o prawie 4
Zast´pca Burmistrza
pkt. Najlepszy w tym roku wynik uzyska∏a nowa szkoDzielnicy Weso∏a ds. spo∏ecznych
∏a w Starej Mi∏oÊnie
– SP 353 – a˝ 32,52 pkt.
Tu˝ za nià uplasowa∏a si´
jej szko∏a matka – SP173
z 31,25 pkt. Dla przypomnienia, w roku ubieg∏ym najlepszym rezultatem mog∏a si´ poszczyciç
Specjalista chorób wewn´trznych
SP 171 z Weso∏ej-CenNefrolog
trum.
Jak widaç, w Weso∏ej
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
systematyczna i ˝mudna
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
praca wszystkich zajmuul. S∏owackiego 33
jàcych si´ oÊwiatà, od
Zarzàdu Dzielnicy przez
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel.
dyrektorów i nauczycieli
oraz pracowników szkó∏,
a na uczniach i ich rodzi-

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

21

WESO¸A

Kàcik stylistki

Och, co to by∏ za Êlub...
Âlub i wesele to dwa
ró˝ne niezwyk∏e wydarzenia dla m∏odej pary i jej bliskich, na których obowiàzuje odpowiednia etykieta
ubioru. Dotyczy ona zarówno rodziców, Êwiadków, jak i pozosta∏ych goÊci. JeÊli chodzi o kolory, to
nale˝y pami´taç, i˝ biel to barwa zarezerwowana wy∏àcznie dla panny m∏odej. Ubiór Êwiadkowej, jak i reszty kobiet nie mo˝e konkurowaç
z suknià panny m∏odej. To ona jest najwa˝niejsza w tym dniu i to do jej stylizacji nale˝y si´
dostosowaç. W dobrym guÊcie jest, aby do koÊcio∏a lub urz´du matka panny m∏odej by∏a
ubrana w eleganckà sukienk´, kostium lub garsonk´. W tradycji polskiej matka panny m∏odej
i matka pana m∏odego nie powinny byç ubrane na czarno. Ojcowie pary m∏odej oraz Êwiadek powinni byç ubrani w garnitury stonowane i dopasowane do stroju pana m∏odego,
a w butonierce mieç przypi´ty kwiatek nawiàzujàcy do bukietu panny m∏odej. Podczas uroczystoÊci w koÊciele lub urz´dzie niestosowne

jest eksponowanie nagich ramion
i pleców, nale˝y zatem na ten czas
przykryç go∏e ramiona np. lekkim,
zwiewnym szalem lub bolerkiem.
Coraz cz´Êciej na polskich Êlubach
spotyka si´, na wzór amerykaƒskich
zwyczajów, orszak kilku druhen ubranych w sukienki w identycznym kolorze, z takimi samymi bukietami kwiatów oraz dru˝bów ubranych w identyczne lub w zbli˝onej kolorystyce garnitury.
Dru˝bowie mogà mieç identyczne wk∏adki
do butonierki, kwiat, krawat i kamizelk´. Stylizacja orszaku nawiàzuje do kreacji m∏odej pary.
Impreza weselna to wydarzenie, na którym
obowiàzuje strój wieczorowy. Panie majà do
wyboru eleganckie sukienki krótkie i d∏ugie.
Nale˝y jednak zwróciç uwag´, aby nie Êwieci∏y zbyt du˝à iloÊcià cekinów (to nie Nowy
Rok), dekolty nie by∏y zbyt g∏´bokie (ró˝nie to
bywa w taƒcu), a spódniczki zbyt obcis∏e. Dopuszczalna jest obecnie wÊród goÊci „ma∏a
czarna”, ale z dodatkiem jakiegoÊ koloru
w celu prze∏amania czerni (wstawki, odci´cia,
lamówki itp.) lub w innym kolorze szal, ˝akiet

XVIII Dzielnicowy Konkurs
Ortograficzny w ZS 9 4
W dniu 17 maja 2013 r. w Zespole Szkó∏ nr 94 zosta∏y wr´czone nagrody i dyplomy w XVIII DZIELNICOWYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM dla klas II „Ma∏y Mistrz Ortografii” i dla klas III „Mistrz Ortografii”.
Nagrody zosta∏y ufundowane przez Urzàd Dzielnicy
Weso∏a i wr´czy∏a je p. Renata Mroczkowska, naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty. Podstawowym celem ortografii

jest wytworzenie u uczniów nawyku poprawnego pisania i wykszta∏cenie czujnoÊci ortograficznej, która
powinna staç si´ czynnoÊcià automatycznà. Do fina∏u
przystàpi∏o 19 uczniów z klas II i 33 uczniów
z klas III ze szkó∏ podstawowych w dzielnicy Weso∏a.
W tym roku pierwsze miejsce i tytu∏ „MA¸Y MISTRZ
ORTOGRAFII” dla klas II otrzymali Marceli Terelak z SSP

Przypinki i poszetki to nawiàzanie
do stylizacji panny m∏odej

lub bolerko. W przypadku gdy jesteÊmy
w ˝a∏obie, a uczestniczymy w weselu, czerƒ
mo˝na zastàpiç innym ciemnym kolorem, np.
ciemnym granatem lub ciemnym bràzem,
bàdê te˝ czarny kolor prze∏amaç z∏otym lub
srebrnym dodatkiem.
Na weselach bardzo cz´sto spotyka si´
dzieci, one tak˝e na t´ okolicznoÊç powinny
byç stosownie ubrane.

Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka
gosia@makeupart.pl
Przez tydzieƒ od ukazania si´ numeru b´d´ odpowiada∏a na pytania dotyczàce aktualnego tematu.

nr 12, Julia Augustyniak z SP nr 173 i Aleksandra Wi´cek z SP nr 172. Drugie miejsce zajà∏ Jan Jakubczuk
z SP nr 173. Trzecie miejsce zaj´li Lidia Marl´ga z SP
nr 174, Olaf Porzucek z SP nr 173 i Aleksandra Jurzyƒska z SP nr 173, a wyró˝nienie otrzyma∏a Wiktoria
Czapska z SP nr 353. W klasach trzecich pierwsze
miejsce i tytu∏ „MISTRZA ORTOGRAFII” otrzyma∏a Aleksandra Weiss z SP nr 173, drugie miejsce Karolina Cio-

∏ek z SP nr 353, Zuzanna Grzegorczyk z SP nr 353,
Aleksandra Kluczek i Natalia Nalborczyk z SP nr 172.
Trzecie miejsce zaj´li Szymon MartuÊ z SP nr 173, Dawid Soko∏owski z SP nr 172 i Bartosz Kmiecicki z SP
nr 173, a wyró˝nienie otrzyma∏a Maja Chlebna z SP
nr 353. Laureatom gratulujemy i ˝yczymy dalszej motywacji w bogaceniu poprawnoÊci ortograficznej, która stanowi podstaw´ pi´knego wypowiadania si´
w piÊmie w mowie ojczystej. Gratulujemy równie˝ nauczycielom, pod których kierunkiem zostali przygotowani nagrodzeni uczniowie. Wr´czenie nagród
uÊwietni∏y „leÊne skrzaty” z kl. I a.

Barbara ˚bikowska – wych. kl. I a
Przewodniczàca Komisji Konkursowej

22

Nr 148 / Czerwiec 2013

WESO¸A

∏y nagrodzone gromkimi brawami, a uczniowie, którzy nie wyst´powali, na pewno z∏apali bakcyla
nauki gry na instrumencie. Kto wie, mo˝e owocem tego spotkania b´dzie za∏o˝enie zespo∏u
muzycznego ☺.
Kolejnym punktem wieczoru by∏a rozmowa.
Dzieci zainteresowane by∏y tym, jak wyglàda∏a
szko∏a, gdy dziadkowie byli dzieçmi. Pytania
dotyczy∏y szko∏y, zainteresowaƒ, muzyki oraz
form sp´dzania czasu wolnego. Uczniowie byli
ciekawi, jakiej muzyki s∏uchali dziadkowie
w m∏odoÊci, jakich przedmiotów si´ uczyli i czy ich plecaki by∏y równie ci´˝kie. Chcieli wiedzieç, co robili
po szkole, czy mieli du˝o obowiàzków domowych i jaka by∏a ich ulubiona zabawa.
Ciep∏e, wiosenne popo∏udnie up∏yn´∏o na wspólnym muzykowaniu i rozmowach. Dla wszystkich, zarówno m∏odszych, jak i starszych, by∏a to cenna lekcja.

Seniorzy w SP 171
29 kwietnia obchodzono Europejski Dzieƒ SolidarnoÊci Mi´dzypokoleniowej. Z tej okazji
uczniowie klas IVab SP 171 im. Stanis∏awa Staszica zaprosili swoich Dziadków do szko∏y.
Spotkanie rozpocz´∏o si´ od cz´Êci artystycznej.
Dziadkowie zaj´li honorowe miejsca. Gabrysia Haber
zaÊpiewa∏a wzruszajàcà piosenk´ pt. „Pi´knie ˝yç”
i zagra∏a na keyboardzie. Maciek Filipczyk rozpoczà∏
swój wyst´p od spokojnej melodii wykonanej na ksylofonie, póêniej zrobi∏o si´ g∏oÊniej, gdy˝ zasiad∏
do perkusji, a zakoƒczy∏ grà na keyboardzie. Ola
Grodzka wykona∏a kilka utworów na wiolonczeli,
a Micha∏ Szczurowski wprowadzi∏ nas w klimat rockowy grà na gitarze elektrycznej. Na zakoƒczenie Ala
Mroczek deklamowa∏a wiersz Danuty Wawi∏ow „Cz∏owiek ze z∏otym parasolem”. Wszystkie wyst´py zosta-

Teatr Makadamia 2

Dzia∏ajàcy od 2009 roku i wielokrotnie nagradzany
teatr Makadamia, którego aktorami sà uczniowie
Gimnazjum Bu∏haka, doczeka∏ si´ m∏odszego brata.
16 maja premierà spektaklu pt.: „Krótka historia o s∏owie przepraszam” oficjalnie potwierdzono istnienie
teatru Makadamia 2. Nale˝à do niego uczniowie,
a w∏aÊciwie uczennice, bo grupa liczy 11 dziewczynek
w wieku od 9 do 13 lat, ze Spo∏ecznej Szko∏y Podsta-

wowej im. Emanuela Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej.
Uroczysty pokaz, na który dzieci zaprosi∏y swoich rodziców, nauczycieli i przyjació∏, odby∏ si´ na Scenie
Staromiejskiej w Sto∏ecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Autorem spektaklu, a tak˝e opiekunem m∏odszej i starszej Makadamii, jest pani Julia Kotarska-Rekosz – re˝yser i pedagog.
Przedstawienie sk∏ada∏o si´ z krótkich epizodów powiàzanych tematem dojrzewania do wypowiedzenia
trudnego s∏owa przepraszam. Podobnie jak spektakle
starszej Makadamii, tak i tutaj nastrój budowa∏y przede
wszystkim Êwiat∏o i dêwi´k. Rekwizyty ograniczono
do minimum, a stroje aktorów sk∏ada∏y si´ z czarnych
i czerwonych elementów. Ca∏à reszt´ trzeba
by∏o zagraç, dlatego
w przedstawieniu, obok
scen z dialogami i monologami, obecne by∏y elementy pantomimy.

Podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ wszystkim rodzicom, którzy poÊwi´cili swój czas i zaanga˝owali si´
w przygotowanie tej imprezy.
Pami´tajàc, ˝e doÊwiadczenie jest najlepszym nauczycielem, liczymy na kolejne spotkania.

E. Potyra∏o i J. Sokulska
wychowawcy klas IV ab SP 171

Spektakl by∏ efektem kilkumiesi´cznej pracy
uczniów, pomyÊlanym tak, aby ka˝da z dziewczynek
mog∏a choç przez chwil´ zagraç g∏ównà rol´ i mia∏a
mo˝liwoÊç zaprezentowaç na scenie odrobin´ swojego talentu. M∏ody teatr, reprezentowany przez Makadami´, charakteryzuje si´ ogromnym zaanga˝owaniem i mi∏oÊcià, której niekiedy brakuje dojrza∏ym aktorom scenicznym. Efekt zachwyci∏ wszystkich i chocia˝ widowni´ trudno by∏o uznaç za obiektywnà, wierzymy, ˝e Makadamia 2 b´dzie mia∏a okazj´ wyst´powaç jeszcze przed niejednà publicznoÊcià i powtórzy
sukces starszego brata.

Piotr Szostak

Szkolny turniej SCRABBLE w SP 173
7 maja zosta∏ rozegrany I szkolny turniej scrabble. Wzi´∏y w nim udzia∏ dwuosobowe dru˝yny wytypowane z poszczególnych klas IV–VI. Ka˝da dru˝yna mia∏a
do dyspozycji 20 minut, w trakcie których stara∏a si´ u∏o˝yç jak najwi´cej wysoko
punktowanych wyrazów, przestrzegajàc wszystkich zasad gry. Wszyscy uczestnicy
byli na poczàtku bardzo przej´ci,
ale w miar´ up∏ywu czasu trema
ustàpi∏a miejsca maksymalnemu
skupieniu. Najwi´kszà liczb´
punktów – 237 – zdoby∏a dru˝yna klasy 6b (Jagoda Szmytkowska i Albert Giedgafow), zajmujàc I miejsce w tym historycznym,
bàdê co bàdê, szkolnym wydarzeniu! II miejsce – 160 punktów
– klasa 6a (Ania i Kasia Staweckie), III miejsce – 140 punktów –
klasa 4c (Weronika K∏opocka i Patryk Teofilak). Zwyci´ska dru˝yna zdoby∏a przechodni puchar Dyrektora Szko∏y, o który w przysz∏ym roku szkolnym b´dà walczyç nast´pni zawodnicy. Gratulujemy zwyci´zcom turnieju! Zapraszamy i zach´camy wszystkich
do gry w scrabble! Uczniów naszej szko∏y, poczàwszy od klas II, informujemy, ˝e zaj´cia ko∏a scrabble b´dà si´ odbywaç równie˝ w przysz∏ym roku szkolnym!

Beata Grochowska i Justyna Maƒczyƒska
SP 173
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W SP 173 uczymy, szkolimy, radzimy
XIII Kreatywna Biesiada u Warsa i Sawy
14 maja goÊcie dopisali i tak oto mieliÊmy okazj´
pochwaliç si´ naszymi osiàgni´ciami i doÊwiadczeniami przed niemal trzydziestoosobowà grupà nauczycieli z warszawskich szkó∏, przedstawicielkà WCIES, Panià Joannà Wojtulewicz, Panià Edytà Jaromin z Biura
Edukacji oraz w∏adzami dzielnicy Panem Marianem
Mahorem, Burmistrzem Dzielnicy Weso∏a i Lechem Winiarskim, Przewodniczàcym Komisji OÊwiaty.

W swobodnej atmosferze, której sprzyja∏ kawiarniany – jak na biesiad´ przysta∏o – wystrój sali, Pani Dyrektor Lidia Chmielewska rozpocz´∏a spotkanie, ciep∏ymi
s∏owami witajàc goÊci. Póêniej przyszed∏ czas na konkrety – o zasadach i za∏o˝eniach programu wspierania
uczniów zdolnych opowiedzia∏a Pani Wicedyrektor Ewa
Walczuk, a nast´pnie przedstawione zosta∏y formy i metody pracy z uczniem zdolnym, które nauczyciele SP 173
od lat z powodzeniem stosujà. A rzeczywiÊcie mamy si´
czym pochwaliç – rozwijamy w uczniach nie tylko zainteresowania przedmiotowe, choç na tym polu, zw∏aszcza w tym roku, nie brak nam sukcesów, ale staramy si´
wychowywaç dzieci w duchu wzajemnej sympatii, poszanowania tradycji, rozumienia natury, wreszcie kszta∏tujemy w nich wiar´ we w∏asne si∏y i przekonanie, ˝e
nie ma dziecka niezdolnego, sà tylko takie, które swoich zdolnoÊci jeszcze nie zdo∏a∏y odkryç.
GoÊcie mieli okazj´ zobaczyç pi´knà prezentacj´
przygotowanà przez panià Patrycj´ Kraczek-Zimnickà,
w której w ciekawej formie przedstawione zosta∏y na-

ZAPROSZENIE
Dyrekcja, nauczyciele
i przedszkolaki
z Przedszkola Nr 259, plac
Wojska Polskiego 18, Weso∏a
serdecznie zapraszajà na
PIKNIK RODZINNY,
dnia 5 czerwca
zaczynamy o 15.30
W programie: weso∏e zabawy,
wyst´py dzieci, smako∏yki
z grilla, domowe wypieki oraz
inne atrakcje...
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sze osiàgni´cia i doÊwiadczenia. Z niema∏à dumà pochwaliç mogliÊmy si´ nowà altanà w rodzàcym si´
„szkolnym tajemniczym ogrodzie”, pokazaliÊmy nasze
Archiwum Prze∏omu, wreszcie zaprezentowaliÊmy
wspólne pasje nauczycieli i uczniów – teatr, muzyk´,
sport, scrabble i szachy.
By∏y te˝ wyst´py naszych najzdolniejszych uczniów:
piosenki, recytacja, pokazy gimnastyki artystycznej, kilka s∏ów o sobie powiedzieli laureaci i finaliÊci tegorocznych konkursów kuratoryjnych z j´zyka polskiego
i matematyki.
Cz´Êç biesiady odbywajàcà si´ pod has∏em „Z doÊwiadczeƒ i dobrych praktyk” zakoƒczy∏o zaproszenie
do wspólnej zabawy j´zykowej, a nast´pnie goÊcie
mogli posiliç si´ ciastem i podyskutowaç przy ma∏ej
czarnej w kawiarence przygotowanej i prowadzonej
przez uczniów z ko∏a wolontariuszy.
Druga cz´Êç spotkania mia∏a charakter warsztatowy.
W niewielkich grupach goÊcie uczestniczyli w przygotowanych przez naszych nauczycieli zaj´ciach, podczas
których mogli poznaç nowatorskie sposoby prowadzenia lekcji czy kó∏ przedmiotowych. Oferta by∏a bardzo
bogata – od warsztatów origami, przez zaj´cia rytmiczne, r´kodzielnicze, chemiczno-przyrodnicze, teatralne a˝
po zaj´cia, podczas których uczyli si´, jak pomóc uczniowi w nabraniu pewnoÊci siebie i asertywnoÊci. O tym,
jak ciekawe okaza∏y si´ te spotkania, Êwiadczyç mo˝e
fakt, i˝ po ich zakoƒczeniu wszyscy wyraênie mówili
o poczuciu niedosytu, a fantastyczne opinie w ankiecie
ewaluacyjnej by∏y mi∏ym podzi´kowaniem ze strony goÊci. Na zakoƒczenie g∏os zabra∏y panie Wojtulewicz i Jaromin, które w ciep∏ych s∏owach podzi´kowa∏y za niezwykle udanà biesiad´, a goÊcie, oprócz mi∏ego wra˝enia, zabrali ze sobà zabawne upominki przygotowane
– w∏asnor´cznie – przez nauczycieli naszej szko∏y.
Lekcja otwarta w SP 173 dla nauczycieli
z dzielnicy Weso∏a i rodziców
W s∏oneczny majowy piàtek klas´ I a ze Szko∏y Podstawowej nr 173 odwiedzili liczni zaproszeni goÊcie:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

z dzielnicy Weso∏a oraz rodzice dzieci, które jako szeÊciolatki rozpocz´∏y edukacj´ w klasie pierwszej.
„W ogrodzie zoologicznym” to temat lekcji otwartej
przygotowanej przez Karolin´ Wanat i poprowadzonej
wspólnie z wychowankami.
Dzieci w czasie zaj´ç by∏y bardzo aktywne i zaanga˝owane. Wciela∏y si´ w role dzikich zwierzàt, naÊladujàc
ich chód i odg∏osy. Mia∏y te˝ okazj´ poznaç ciekawostki
dotyczàce mieszkaƒców ogrodu zoologicznego. Wyraz
d˝ungla pozwoli∏ uczniom szybko poznaç g∏osk´ „d˝”.
Uczniowie z radoÊcià uczestniczyli w lekcji. Na zakoƒczenie lekcji otwartej Pani Wicedyrektor SP 173 Ewa Walczuk odpowiada∏a na pytania zaproszonych goÊci. Rodzice i nauczyciele byli pod wra˝eniem umiej´tnoÊci, jakie posiadajà dzieci szeÊcioletnie. Zaj´cia odby∏y si´
w mi∏ej i twórczej atmosferze, a szeÊciolatek w pierwszej
klasie radzi sobie bardzo dobrze. Dzi´kujemy wszystkim
goÊciom za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie.
Zaj´cia otwarte dla nauczycieli z Weso∏ej
i innych dzielnic Warszawy
Dnia 16.04.2013 grupa „0 a” mia∏a przyjemnoÊç
goÊciç na zaj´ciach dydaktycznych Dyrekcj´ naszej
szko∏y oraz Panie Nauczycielki przedszkoli i szkó∏ podstawowych.
Dzieci uÊmiechem powita∏y grono goÊci i przystàpi∏y do pracy. Zaj´cia dotyczy∏y doskonalenia umiej´tnoÊci czytania w zakresie poznanych liter. W skupieniu
s∏ucha∏y poleceƒ i ch´tnie je wykonywa∏y, od zabaw
ruchowych po prac´ w∏asnà przy stolikach. Wszystkie
panie jednog∏oÊnie wyrazi∏y swój zachwyt nad wzorowym zachowaniem i umiej´tnoÊciami naszych najm∏odszych uczniów. Dzieciom by∏o niezwykle mi∏o
us∏yszeç pochwa∏y i serdecznie zaprosi∏y goÊci na kolejne zaj´cia otwarte.

Barbara Buga-Ruciƒska,
Lider programu Wars i Sawa w SP 173

Karolina Wanat,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP 173

Iza Micha∏owska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej w SP 173

S P 1 7 4 na V Forum Edukacyjnym
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka”
(Gajusz Juliusz Cezar) – takie motto przyÊwieca∏o zorganizowanemu 17 maja V Forum Edukacyjnemu.
Spotkanie przygotowane przez Biuro Edukacji Urz´du
m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno-Spo∏ecznych i Szkoleƒ oraz doradców
metodycznych m.st. Warszawy mia∏o na celu upowszechnianie nowatorskich inicjatyw oraz doÊwiadczeƒ w zakresie wsparcia szkó∏ w podnoszeniu efektywnoÊci kszta∏cenia.
Na Forum zosta∏y zaproszone wyró˝nione szko∏y
warszawskie, w których zauwa˝alne sà zmiany oraz
wdra˝anie dzia∏aƒ powodujàcych ich rozwój.
Szko∏´ Podstawowà nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi reprezentowa∏ Dyrektor Pan Pawe∏
Krajewski z wystàpieniem na temat realizacji projektu
kompleksowego wspomagania szkó∏. Dyrektor omówi∏
specyfik´ pracy naszej szko∏y, problemy, z jakimi si´ boryka, sukcesy, które odnosi, oraz podkreÊli∏, ˝e szko∏a
idzie drogà ku zmianom. Nie jest to niestety ∏atwe zadanie, w Êwietle aktualnej kondycji polskiej edukacji.

Na stanowisku szkolnym:
Joanna Budyƒska, Monika D´bicka
Temu jednak mia∏o s∏u˝yç zorganizowane Forum,
na którym specjaliÊci dzielili si´ dobrymi praktykami,
mogli równie˝ przedyskutowaç problemy, z jakimi borykajà si´ na co dzieƒ.

Marzena Delak, SP 174
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Rodzina jest
najwa˝niejsza
15 maja, w Mi´dzynarodowym Dniu Rodziny,
Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania namawia pracodawców i pracowników do obchodów
tego Êwi´ta przez skrócenie dnia pracy i poÊwi´cenie tego czasu rodzinom. To ju˝ II edycja akcji spo∏ecznej „Dwie godziny dla Rodziny”. Tegoroczna zach´ca∏a do wspólnych rodzinnych w´drówek w przesz∏oÊç,
do lat dzieci´cych rodziców i dziadków, a jej przewodni
temat to „Szkolne wspomnienia – przez pokolenia”.
W Szkole Podstawowej nr 353 w tym roku tak˝e mocno akcentujemy wartoÊci rodzinne. Nasz projekt edukacyjny na rok 2012/2013 – „Sà dwie rzeczy, które mo˝emy daç
naszym dzieciom. Pierwsza to korzenie, a druga to skrzyd∏a” – odwo∏uje si´ do tematyki prorodzinnej. Zadaniem
naszym jest wypracowanie u uczniów szacunku dla tradycji, dumy z rodzinnych, nawet najmniejszych sukcesów.
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Rodziny sta∏ si´ w szkole okazjà

do zaprezentowania osiàgni´ç uczniów na ró˝nych p∏aszczyznach. To tak˝e dzieƒ podsumowania rocznej pracy
szko∏y w programie Szko∏a z klasà 2.0, którà zamyka nasz
prorodzinny projekt „Jak w filmie – opowiastki rodzinne”.
Na apelach dzieci wys∏ucha∏y krótkiej relacji o dzisiejszym Êwiàtecznym dniu, mog∏y podziwiaç prace kole˝anek i kolegów, które z∏o˝y∏y si´ na jednà du˝à instalacj´,
i obejrzeç fragmenty prezentacji podsumowujàcej dzia∏ania w ramach programu Szko∏a z klasà 2.0. Zainteresowanych odsy∏amy na stron´ szko∏y do galerii zdj´ç i prezentacji projektu Szko∏a z klasà 2.0.
By∏y tak˝e chwile dumy z osiàgni´ç uczniów, którzy
zostali nagrodzeni wyró˝nieniami i dyplomami uroczyÊcie wr´czonymi przez panià dyrektor i organizatorów.
Sk∏adamy serdeczne gratulacje i podzi´kowania
uczniom, którzy w∏àczyli si´ do pracy przy projektach. Dzieci zawar∏y w nich wspomnienia z dzieciƒstwa swoich bliskich, informacje o rodzinnych zwyczajach i tradycjach. Czas
poÊwi´cony na wykonanie tych prac to dodatkowy czas
sp´dzony z rodzinà, czas mi´dzypokoleniowych rozmów.

Zespó∏ Szko∏y z klasà 2.0 ze SP nr 353

„Konkurs Piosenki Angielskiej” w Przedszkolu abc
Jak co roku w naszym przedszkolu zorganizowany
zosta∏ „Konkurs Piosenki Angielskiej”, w którym wzi´∏y
udzia∏ wszystkie ch´tne przedszkolaki. Dzieci podzielone na trzy grupy wiekowe prezentowa∏y wybrane przez
siebie piosenki, których uczy∏y si´ w trakcie roku przedszkolnego. Musia∏y wykazaç si´ du˝à odwagà, aby pokonaç trem´ i wystàpiç na scenie przed swoimi kolegami, kole˝ankami i jury.
W grupie dzieci trzyletnich I miejsce zaj´∏a Michalina ¸àcka. WÊród czterolatków ten sam tytu∏ wywalczy∏a Blanka

Oleksiak. WÊród najstarszych przedszkolaków – pi´cioi szeÊcioletnich jury przyzna∏o I miejsce Alicji Pieklik.
Wszyscy Êmia∏kowie otrzymali dyplomy i upominki,
a zwyci´zcy, których naprawd´ trudno by∏o wybraç spoÊród wielu Êwietnie Êpiewajàcych przedszkolaków, otrzymali nagrody i zostali uwiecznieni na pamiàtkowym zdj´ciu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do udzia∏u za rok.

Aleksandra Dzier˝a
Dwuj´zyczne Przedszkole abc

Wyniki Operonu 2013

w Dwuj´zycznej
14 marca 2013 r. w ca∏ej Polsce uczniowie klas trzecich przystàpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Sprawdzian koƒczy pierwszy etap edukacji, jest jego podsumowaniem.
Dostarcza informacji o pracy szko∏y, nauczycieli
i uczniów. Testy weryfikowa∏y wiedz´ i umiej´tnoÊci
z j´zyka polskiego i matematyki, jakie uczniowie opanowali w klasach I–III szko∏y podstawowej. Uczniowie naszej szko∏y równie˝ zmierzyli si´ z tymi zadaniami.
Na ich rozwiàzanie mieli ∏àcznie 90 minut.
DziÊ znamy ju˝ wyniki wszystkich testów. W obydwu
cz´Êciach uczniowie klasy III poradzili sobie rewelacyjnie!
Ârednia punktów naszej szko∏y z j´zyka polskiego
wynios∏a 95%, podczas gdy w województwie mazowieckim by∏o to 76,34%, a w ca∏ej Polsce 75,24%.
Z cz´Êci matematycznej nasi uczniowie zdobyli
91,50%, w województwie by∏o to 72,59%, a Êrednia w Polsce wynios∏a 70,98%.
W zesz∏ym roku, kiedy nasza szko∏a wzi´∏a po raz
pierwszy udzia∏ w Operonie, ówczeÊni trzecioklasiÊci
równie˝ zdobyli imponujàce wyniki. Ârednia zdobytych punktów, zarówno z j´zyka polskiego, jak i cz´Êci
matematycznej si´gn´∏a 97%!
Wszystkim uczniom klasy III, ich Rodzicom oraz wychowawcy klasy – Pani Edycie Rutkowskiej gratulujemy osiàgni´ç i z niecierpliwoÊcià czekamy na kolejne
sukcesy uczniów naszej szko∏y.

Karolina G∏odek-Mulawa
Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa Nr 1

05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1204 110 1/3
4
1195 37
2/3
2
1154 55
1/2
2
1206 50
3/4
2
670
30
1

Nr
Pow. Rejon
oferty
1494 1000 Stara Mi∏osna
1268
270 Stara Mi∏osna
1272 1221 Zakr´t
1450
804 Stara Mi∏osna
1425
512 Stara Mi∏osna

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
621.000
Mi´dzylesie
250.000
Stara Mi∏osna
285.000
Stara Mi∏osna
340.000
Wynajem Weso∏a
1.000

Cena
w PLN
670.000
249.000
415.000
250.000
471.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
777
280
183
750
275
200
772
200
180
703
460
535

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
765.000
770.000
720.000
1.500.000

Rodzaj domu
Segment
Segment
Bliêniak
Segment naro˝ny

Rok
1990
2011
2012
2000

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Developerski
Wykoƒczony

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia nieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Idê tam, gdzie s∏yszysz Êpiew...” Dzieƒ Ziemi
26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 353 w Warniu: Karola Lewandowskiego, Daniela Czekajewskiego,
w naszej szkole
szawie odby∏ si´ niezwyk∏y koncert – „Piosenka ∏àczy poMateusza S∏omy i Mateusza Neumanna. Wykonali hit
kolenia”. Jego bohaterami by∏a ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna
– nie tylko uczniowie, ale te˝ cz∏onkowie ich rodzin i nauczyciele. Z przyjemnoÊcià wys∏uchaliÊmy pana Kazimierza Dàbka, dziadka naszej uczennicy Tosi Makowskiej,
który wykona∏ (i to a cappella!) utwór ze swoich m∏odych lat. Jak sam powiedzia∏, by∏ to jego debiut
przed tak du˝à publicznoÊcià. Panie Kazimierzu, gratulujemy i dzi´kujemy! W Êwiat „Morskich opowieÊci” prze-

Wszyscy uczestnicy koncertu
nios∏y nas Maja Ma∏czak i Marysia Janeczek. Dêwi´k gitary i szum fal pot´gowa∏y doznania. Ale nie tylko szanty ∏àczà pokolenia. Z ca∏à pewnoÊcià ponadczasowe sà
piosenki Majki Je˝owskiej. ZnaleêliÊmy si´ w ich bajkowym Êwiecie dzi´ki Zuzi Górskiej i Ma∏gosi Dàbrowskiej
z klasy IVb. Prawdziwe show zobaczyliÊmy w wykona-

zespo∏u Weekend „Ona taƒczy dla mnie”. W melancholijny nastrój wprawi∏a nas Ania Szymaniak, wykonujàc
piosenk´ Anny German „Cz∏owieczy los”. Niespodziankà
by∏ wyst´p pani Marioli Wróblewskiej, wicedyrektor naszej szko∏y. Piosenka Maryli Rodowicz „Ale to ju˝ by∏o”
przenios∏a nas (zw∏aszcza starszych s∏uchaczy) w lata
m∏odoÊci. Bo chocia˝ czas nieustannie p∏ynie, my wcià˝
jesteÊmy tacy sami. Szkoda tylko, ˝e starsi o kolejny rok...
Potwierdzi∏o si´, ˝e piosenki Maryli Rodowicz sà znane
i lubiane, a brawom nie by∏o koƒca. Pan Tomasz Piotrowski, nauczyciel muzyki, oczarowa∏ wszystkich „Âniadaniem do ∏ó˝ka” Andrzeja Piasecznego. Nasza pani
piel´gniarka Ma∏gosia Ogórek i jej córeczka Amelia wykona∏y utwór Anny German „Gdzie nie spojrz´, ty”.
W rodzinie si∏a! „Czy ten pan i pani sà w sobie zakochani?” – pyta∏a pani Agnieszka Ska∏ba, nauczycielka j´zyka
polskiego. Wspiera∏y jà uczennice z klas czwartych.
„Zwyk∏e Êpiewanie” – a tyle radoÊci i szcz´Êcia.
O tym, ˝e „prawdziwe szcz´Êcie jest tu˝ obok nas, wystarczy tylko otworzyç oczy i serce”, przypomnia∏a nam
Iza Kojtych, wykonujàc piosenk´ Gosi Andrzejewicz.
„Sà dwie rzeczy, które mo˝emy daç naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzyd∏a”...
Spodoba∏o si´ nam to „wielopokoleniowe Êpiewanie”.
W przysz∏ym roku szkolnym kolejna edycja koncertu
„Piosenka ∏àczy pokolenia”.

Agnieszka Ska∏ba
nauczyciel w SP 353
wzi´∏o udzia∏ 18 dzieci z nast´pujàcych przedszkoli: Przedszkole nr 262,
ul. Wilanowska; Przedszkole „KubuÊ”,
ul. Jeêdziecka; Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”, ul. Magnolii; Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”, ul. Kadrowa oraz
Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”, ul. GoÊciniec.
W sk∏ad komisji konkursowej
weszli: Pani Martyna Chuderska
– pedagog, autorka i prowadzàca
popo∏udniowe pasma w rozg∏oÊni
radiowej Radio Bajka; Pani Beata
Grochowska – nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie;
Pani Aneta Reurowicz – nauczyciel j´zyka polskiego
w szkole podstawowej;
Pan Grzegorz Jarek – aktor, uczestnik wielu projektów artystycznych i teatralnych.
Podczas
konkursu
uczestnicy mogli obejrzeç
krótki wyst´p w wykonaniu Pana Grzegorza Jarka. Z krótkà recytacjà
wierszy zaprezentowali
si´ te˝ byli wychowankowie naszego przedszkola:
Julia Sawicka, Matylda
I
K
EB
R
TO
Sobociƒska i Bruno Borys
oraz grupa wokalno-taneczna „KubuÊ Band”
do
z naszego przedszkola.

Konkurs Recytatorski
16 maja 2013 r. w Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ
Puchatek i Przyjaciele” w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ Mi´dzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pt.: „Wiosna wokó∏
nas”, zorganizowany w ramach projektu „Rozwijanie zainteresowaƒ czytelniczych wÊród dzieci przedszkolnych”. Celem konkursu by∏o kszta∏towanie wra˝liwoÊci na pi´kno literatury dzieci´cej, rozbudzanie zainteresowaƒ literackich
i umo˝liwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiej´tnoÊci recytatorskich na wi´kszym forum. Konkurs stworzy∏
mo˝liwoÊç realizacji marzeƒ artystycznych dzieci, pomagajàc w odkrywaniu ich zdolnoÊci i wra˝liwoÊci na otaczajàcy
Êwiat i przyrod´, pozwala∏ poznaç nowych twórców i ich
dzie∏a. Pos∏u˝y∏ te˝ integracji dzieci z ró˝nych przedszkoli.
Pomys∏odawczyniami konkursu i organizatorkami by∏y
Lidia Chmielewska i Kazimiera D∏urzyƒska. W konkursie

BETI

FASHION STYLE

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

ODZIEŻ W ROZMIARACH
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Dzieƒ Ziemi obchodzony jest na ca∏ej planecie
22 kwietnia. Jak co roku, w Szkole Podstawowej
nr 171 im. Stanis∏awa Staszica, odby∏ si´ tego dnia

apel. Klasa 4a, razem z wychowawcà panià El˝bietà
Potyra∏o, przygotowa∏a audycj´ radiowà pt. „Segreguj
z nami”. S∏uchacze dowiedzieli si´, jak segregowaç
odpady, wiedzà, co to jest recykling i co dzieje si´
z odpadami, gdy trafià do ponownego przetworzenia.
Apel podoba∏ si´ wszystkim uczniom, a piosenka
w wykonaniu Gabrysi Haber zosta∏a nagrodzona
gromkimi brawami.

Anna Konopka
i Natalia Wi´ckowska
z klasy 4a
Oceniajàc prezentacje, komisja bra∏a pod uwag´ dobór repertuaru, pami´ciowe opanowanie tekstu, interpretacj´ i ogólny wyraz artystyczny. Zadaniem uczestników by∏o te˝ przygotowanie stroju lub rekwizytu adekwatnego do tematyki wiersza.
Uczestnicy zaprezentowali wysokie zaanga˝owanie w przygotowanie si´ do konkursu. Komisja stan´∏a przed trudnym wyborem, poniewa˝
wyst´py dzieci by∏y na
wyrównanym poziomie.
Jury
postanowi∏o
przydzieliç w ka˝dej grupie wiekowej nast´pujàce wyró˝nienia:
W grupie 3-latków: Nina Iwaniukowicz z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
w Warszawie-Weso∏ej;
W grupie 4-latków: Antonina ¸om˝a z Przedszkola
Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Warszawie-Weso∏ej;
W grupie 5-latków: Maria Juêków z Przedszkola
nr 262 w Warszawie-Weso∏ej;
W grupie 6-latków: Igor Machanek z Przedszkola
Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Warszawie-Rembertowie.
Wszystkie dzieci bioràce udzia∏ w konkursie otrzyma∏y pamiàtkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom sk∏adamy serdeczne gratulacje i ˝yczymy dalszych sukcesów!

Lidia Chmielewska
Ewa Fedoruk
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PRACE WYSOKOÂCIOWE

stomatolog

„PO LINIE”

☎ 606-808-358

dr n. med. Maciej Nowak

• WYSOKOCIÂNIENIOWE MYCIE ELEWACJI
• ALPINISTYCZNE MYCIE OKIEN
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN

specjalista periodontolog
specjalista stomatologii ogólnej
STARSZY WYKŁADOWCA
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

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

PRAKTYKA PRYWATNA:

Warszawa-Wesoła
ul. Warszawska 55 lok. 215

662 822 340

tel.:
e-m: maciejnowak@o2.pl

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

Lekarz chorób wewn´trznych

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

TA XI - WESO¸ A
tel.

Faktura VAT

22 773 70 31, kom. 601 220 910

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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
e-mail: fismag@poczta.fm

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Podró˝e uczniów SP 173 i SP 353
W dniach 20–27 kwietnia 2013 grupa uczniów klas
szóstych ze Szko∏y Podstawowej nr 353 i Szko∏y Podstawowej nr 173 uczestniczy∏a w wyjeêdzie edukacyjnym
do Wielkiej Brytanii. Celem podró˝y by∏ Londyn. Uczniowie realizowali zaplanowany projekt edukacyjno-j´zykowy przybli˝ajàcy histori´, kultur´ i sztuk´ Anglii. Sp´dzili dwa dni na intensywnym poznawaniu Londynu.
Organizatorem wyjazdu by∏a ∏ódzka firma Europejskie Centrum M∏odzie˝y. Przygoda dzieci rozpocz´∏a
si´ 20.04, w sobot´, gdy wyruszyli w d∏ugà 23-godzinnà podró˝. Zamieszkali w pi´knej nadmorskiej
miejscowoÊci Margate, zwanej „God’s Waiting room”
(poczekalnia Pana Boga), z uwagi na popularnoÊç
oÊrodka wÊród starszych osób.
Ka˝dy dzieƒ pobytu uczniów obfitowa∏ w zachwyt
nad pi´knem stolicy angielskiej i jej ró˝norodnoÊcià
– z jednej strony historia (Tower, Tower Bridge, Westminster Abbey, Buckingham Palace), z drugiej zaÊ stro-

ny miasto, które nie zasypia, t´tni ˝yciem (Soho, China Town, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Madame
Tussauds). Z Ko∏a Milenijnego z wysokoÊci 135 metrów
podziwiali panoram´ Londynu, na Oxford Street rzucili
si´ w wir zakupów, a Science Museum i Natural History Museum wzbudzi∏y w uczniach zachwyt bogactwem
i dost´pnoÊcià obiektów. Wielkie wra˝enie na ma∏ych
podró˝nikach zrobi∏y równie˝, dopiero co budzàce si´
do ˝ycia po zimie, parki w centrum miasta, tj. St. James’s Park i Hyde Park.
Celem w´drówek uczniów by∏ te˝ Dover, a w nim
zwiedzanie zamku i bardzo wa˝ny punkt programu
edukacyjnego – wizyta w angielskiej szkole. Wychowankowie Podstawówek nr 353 i 173 mieli szans´
spotkania si´ z rówieÊnikami podczas zaj´ç integracyjnych i zwiedzania ró˝nych pomieszczeƒ szko∏y. Wizyt´
zakoƒczyli w rytmie piosenek Gangnam Style i Ona
taƒczy dla mnie.

„Talenty” Z SP 1 7 4

Wyjazd okaza∏ si´ udanym j´zykowym przedsi´wzi´ciem. Zderzenie z j´zykiem angielskim by∏o nie lada wyzwaniem, z którego grupa dzielnie si´ wywiàza∏a.

Redakcja, na podstawie
materia∏ów SP 173 i SP 353

Amelia Ma∏ecka, która
zaj´∏a III miejsce za
wiersz D. Wawi∏ow pt.
Uczniowie naszej szko∏y zach´cani przez nauczycie„Rupaki”, oraz Matylda Elson, uczennili i wspierani przez rodzin´ ch´tnie biorà udzia∏ w ró˝ca klasy IV, która podobnie jak jej m∏odsza
nego rodzaju konkursach. ChcielibyÊmy pochwaliç si´
kole˝anka, zdoby∏a trzecià lokat´ za utwoniektórymi z nich.
ry: W. Próchniewicza pt. „W miasteczku,
Wyró˝nieni w konkursie plastyczw niewielkim powiecie”
nym pt. „Ptaki w mieÊcie”, organizoi A. Fràczyk pt. „Âniegowa
wanym w ramach projektu OÊrodek Redziewczynka”. Konkurenhabilitacji Krajowych Ptaków Chroniocja by∏a du˝a, a zatem
nych „Ptasi Azyl”, zostali Antoni B∏a˝ei sukces bardziej cieszy.
jewski z klasy I i Iza Jaworowska
16 majà w Zespole
z klasy IV. Konkurs spotka∏ si´ z olbrzySzkó∏ nr 94 odby∏ si´ dzielMatylda Elson, Amelia Ma∏ecka
mim zainteresowaniem, wp∏yn´∏o okonicowy etap konkursu or∏o 2500 prac plastycznych z ca∏ej Polski.
tograficznego dla uczniów klas
Jak co roku nasi uczniowie biorà
IV–VI. Naszà szko∏´ reprezentowa∏y:
udzia∏ w konkursie recytatorskim
Martyna Lewkowicz (kl. VI), która
„Warszawska Syrenka”. WÊród lauzaj´∏a I miejsce, Marta Jaskulska (kl.
reatów znalaz∏y si´ uczennice: z klasy I
V) – zaj´∏a III miejsce oraz Aleksandra
Antoni B∏a˝ejewski

Popis (kl. IV) – IV miejsce.
Uczennica klasy IV, Matylda Elson, bierze udzia∏
w ró˝nych konkursach literackich. Jej ostatni sukces
to I miejsce w Warszawskim Konkursie Korczakowskim za prac´ „Jaszmit – przyjaciel dzieci”.
Cieszymy si´ sukcesami
naszych uczniów, które
mamy nadziej´, b´dà odnosili stale.

Nauczyciele, SP 174

Dwuj´zyczna

na zielonej szkole

Uczniowie z klas I i II Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 w pierwszych dniach maja wyjechali na zielonà szko∏´ do „Stajni Wilga”. Pogoda
dopisa∏a, tak wi´c dzieci z radoÊcià odda∏y si´ zabawom i grom na Êwie˝ym powietrzu. Typowo indiaƒskie zabawy, takie jak wykonywanie pióropusza, poszukiwanie skarbów, budowanie tipi, przygotowanie totemów czy choçby strzelanie z ∏uku
okaza∏y si´ prawdziwym strza∏em w dziesiàtk´.
Równie ciekawe by∏y zaj´cia, podczas których
dzieci pozna∏y konie i kucyki ze stajni. Dowiedzia∏y si´ wielu ciekawych informacji na temat piel´gnacji zwierzàt – równie˝ same mia∏y okazj´ spróbowaç, jak si´ czyÊci konia. Najwa˝niejszym jednak wydarzeniem by∏y przeja˝d˝ki na kucykach
oraz przeja˝d˝ka bryczkà. Pi´kna okolica i kontakt
ze zwierz´tami sprzyja∏y aktywnemu wypoczynkowi. Dzieci wróci∏y do szko∏y z niezapomnianymi
prze˝yciami. W koƒcu dla wielu z nich by∏ to
pierwszy wyjazd bez rodziców – za to w gronie
swoich ulubionych kolegów i kole˝anek ze szko∏y.

Marzena Zaw∏ocka
Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa Nr 1
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

poprawki, przeróbki • szycie na miar´
przeszycia • szycie firan, zas∏on, obrusów
wyprzeda˝ biustonoszy (koƒcówki serii) 70

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 redakcjà, tel. 22 810 26 04.

◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m w Wawrze
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe. 2 minuty
od stacji PKP Anin. Kontakt: 501-620-701
◗ Bardzo ∏adna dzia∏ka budowlana, Lipowo/ Wiàzowna,
4300m2, pràd, woda miejska, dobra komunikacja, infrastruktura, 450 tys. Tel. 608 335 820 lub 602 606 158.
◗ Wynajm´ dom jednorodzinny wolnostàjàcy o pow. 125 m,
w Starej Mi∏osnej przy ul. Irysów. Rok budowy 2011, dom
jest funkcjonalny i tani w eksploatacji. Tel. 604 148 258.
◗ DZIA¸KI BUDOWLANE w ZAKR¢CIE (1 km od os. St. Mi∏osna) SPRZEDAM BEZPOÂREDNIO pow: 1000, 1159,
1880m2, cena 250 z∏/m2 do negocjacji. Media gaz i pràd.
Tel. 509 944 748.
◗ Siedlisko 1,5 ha, dwa drewniane domki za 65 tys PLN.
Mo˝liwoÊç dokupienia po 1z∏/m2 do 5,2 ha tel. 609 86
44 66, 80 km od W-wy, wieÊ Telaki.alak777@gmail.com
2

SPRZEDAM DZIA¸K¢

ZARZÑDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOÂCIAMI
Kompleksowa obs∏uga nieruchomoÊci
Tel. 608-053-676, 22 497-67-27
e-mail: biuro@bznprofil.pl REFERENCJE

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.

◗ 7000 m2 okolice Stanis∏awów k/ Miƒsk Maz. 15z∏ / m2.
Urokliwa, budowlana (mo˝na podzieliç na 5), las, rzeczka, lub po∏ow´ tel. 609864466 alak777@gmail.com.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 364 m2.
Osiedle Stara Mi∏osna. Tel. 534 943 830.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ w Warszawie – RadoÊç 2492 m2 i/lub
w Halinowie 1491 m2 na mieszkanie/mieszkania lub
dom. 516 862 003.

◗ Sprzedam du˝a kawalerk´ w centrum Weso∏ej. Media. Blok
po generalnym remoncie. tel (22) 773 41 75 po 18.00.
◗ Pilnie sprzedam dwupokojowe mieszkanie 52 m kw. na
osiedlu „Pod sosnami” w Starej Mi∏oÊnie. Cena do negocjacji. Tel. 607 571 855.
◗ Sprzedam w Okuniewie (gmina Halinów) parterowy dom
64m2 do zamieszkania z mo˝liwoÊcià rozbudowy z dzia∏kà o pow. 1329m2; cena: 350tys do negocjacji; tel. 886
94 22 60 lub 601 87 81 57.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel 503 730 158.
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do
uzgodnienia. tel. 22 773 34 11; 608 736 533.

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

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.

DORABIANIE KLUCZY

OGRODY

bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125

mieszkaniowych i samochodowych

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Mam do sprzedania ciuszki dla nastolatki. Sà to ubrania
u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Sprzedam
za drobne kwoty. Tel. 606447707.
◗ Sprzedam Bia∏ego Citroena C3 2012, 75 KM przeb. 3700
hatchback wyposa˝enie: ABS, BAS, ERB, poduszki powietrzne, ISOFIX, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, komputer pok∏adowy, CD+mp3, manual. Tel. 606447707 Polecam!
◗ Sprzedam tanio w b. dobrym stanie t-shirty chlopi´ce rozmiar S w wi´kszoÊci firmy Cropp. Tel. 501 400 044.

GARDEN & PLEASURE

◗ Sprzedam dom w zab. szeregowej, ul. GoÊciniec, kanadyjczyk, 180 m, dzia∏ka 167 m, 4 pokoje, ∏azienka, kuchnia, garaz, cena 750 tys. tel. 603 604 390.
◗ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe (79m. kw) na parterze
w siedmiorodzinnym domu w Starej Mi∏osnej; blisko las,
prywatny ogródek (70m. kw), gara˝, tel. 501 123 008.
◗ Sprzedam pi´knà dzia∏k´ budowlanà 1400m2 na granicy
Starej Mi∏osnej/Sulejówka, media cena 500 tys. z∏ Tel.
534 962 405.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Wawrze
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin. 6000 z∏/m2. Kontakt: 501-620-701
◗ Pi´kna dzia∏ka przy lesie w Sulejówku 1500 m2. Cena do negocjacji. tel. 502 56 96 75

DAWBRUK

◗ Sprzedam lub zamieni´ na wi´ksze, ma∏e mieszkanie 32 m2
+ komórka, ∏adnie wykoƒczone. Warszawa-Weso∏a osiedle „Pod Sosnami” w Starej Mi∏oÊnie. tel. 22 773 21 02,
600 93 66 79.
◗ Sprzedam dom (Stara Mi∏osna) w zabudowie szeregowej,
skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow. dzia∏ki 319
m2, domu 252 m2, cena 800.000 z∏ (do negocjacji)
tel. 502 600 775.
◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupel vis' a vis Serocka nad Zalewem Zegrzyƒskim z domkiem letniskowym. tel. 695 432
111, 603 208 763.
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Pracownia Sztuki Ogrodowej
OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

w w w. g a r d e n a n d p l e a s u r e . p l

535-152-585

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257
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◗ KRYSZTA¸Y – misy, wazoniki, popielniczki itp. wyroby tanio sprzedam, tel. 600 355 932.
◗ 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
◗ Oddam u˝ywane szafki kuchenne stojàce i wiszàce.
tel. 785 193 001.

MALOWANIE WN¢TRZ
NA BIA¸O – 11 z∏/m2, NA KOLOR – 13 z∏/m2
CENY Z FARBAMI tzw. „NA GOTOWO”

Tel. 792 077 071

28

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

DO KO¡CA CZERWCA PROJEKT NAWADNIANIA GRATIS!!!

tel. 721 500 700

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl

www.energetyczneswiadectwo.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Torebki, kolczyki, buty, ubrania (gotowe stylizacje) dla Paƒ
rozmiar 36/38/40. Wyprzeda˝ ze Studia Stylizacji.
tel. 502 600 775 (ch´tnie sprzedam wszystko 1 osobie
np. do sklepu vintage).
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel 22 615-30-60.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego,

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum
(matura podstawowa). 40z∏/godzina lekcyjna, dojazd
GRATIS na terenie Starej Mi∏osnej. Pierwsza lekcja próbna – GRATIS. tel. 502-238-740.
◗ CÓRKA MATEMATYCZKI i studentka V roku SGH z przyjemnoÊcià udzieli KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tel. 510 270 939.

KSI¢GOWOÂå DLA FIRM
PE¸EN ZAKRES US¸UG
mgr Ma∏gorzata Matysiak

Tel. 501 652 831.
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◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, MATEMATYKA, ogólna pomoc
w nauce – studentka z doÊwiadczeniem ch´tnie udzieli
lekcji uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum. Mi∏a atmosfera i konkurencyjna cena. Tel. 660-079-089.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pedagogicznym, odrobi
z dzieckiem lekcje kl. 1–3. Tel. 663 982 030.
◗ 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.
◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji uczniom gimnazjum, mo˝liwe tak˝e przygotowanie
do egzaminu poprawkowego. 508-529-094.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia.
500 720 523.
◗ VIVE LA FRANCE! Profesjonalne korepetycje dla doros∏ych
i dzieci. Tel. 516 893 815.

M A LO WA N I E

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
48

◗ Sprzedam tapczan jednoosobowy z zag∏ówkiem w bdb
stanie (prod. 10.08.2012) kolor kakao. tel. 870 29 98
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Sprzedam maszyn´ do szycia „Singer” na nó˝kach, walizkowà maszyn´ do pisania „¸ucznik”. Rakietki do tenisa
ziemnego. tel. 671 70 17 .
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.

Profesjonalne Us∏ugi Malowania
Wn´trz i Elewacji

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •

tel.: 692 905 352

KUPI¢ U˚YWANE DREWNIANE:
altank´, mebelki ogrodowe,
piaskownic´, huÊtawk´,
ew. inne zabawki ogrodowe
dla dziecka.
Tel. 604 23 23 57
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◗ Sprzedam p∏yty eko, czerwone, 50 szt., cena 10 PLN/szt.,
odbior Stara Milosna, tel. 603 604 390.
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏.
zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Urzàdzenie treningowe ORBITREK Z SIEDZISKIEM YORK
FITNESS XC 530 tanio sprzedam tel. 600 355 932.
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych,
tel. 602 511 582.
◗ Kupi´ u˝ywanà lodówk´ wys. 80 cm tel. 516 390 664.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym
trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat
na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç
zdj´cia. Tel: 510-618-518, e-mail:olgasu@op.pl

68

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

◗ 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.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy, Stara Milosna. Powierzchnia
mieszkalna 280m + urzàdzona suterena 150m. Du˝y taras,
dwa gara˝e. Powierzchnia dzia∏ki 520m. tel. 501 400 044.

98

◗ ZAMIENIE lub sprzedam MIESZKANIE – 49 m2, 2 pokoje
Sulejówek nowe bloki Pi∏sudskiego (1,5 km od Weso∏ej),
stan developerski, termin oddania III kw 2013 r. –
255 000 z∏. Zamieni´ na mieszkanie w Zielonej lub Starej
Mi∏osnej. MO˚LIWA DOP¸ATA Z MOJEJ STRONY. tel 535635-635 informatykwesola@gmail.com
◗ SPRZEDAM BEZPOÂREDNIO CICHE MIESZKANIE 53 M.
Âwider, kameralny budynek, 2008 rok, dogodna
lokalizacja. Tel. 795 54 44 56.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Warszawie, osiedle Stara Mi∏osna. Powierzchnia 364m2. telefon 534-943-830

Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754

25

NIERUCHOMOÂCI

◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà – D´be Wielkie, naro˝nà
765 m2 z mediami, mo˝e byç pod us∏ugi. tel. 773 34 11;
608 736 533.

85

OG¸OSZENIA DROBNE

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz
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Tel. 606-808-358
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WESO¸A

30
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WESO¸A

NAJWY˚SZA JAKOÂå
Tel. 502 028 554, maxim.az@op.pl
warszawskieokna.com.pl 120

no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów, pi∏ widiowych,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
87

1. Praskiego Pu∏ku 11, tel. 22 773 73 88, 508 348 728

T ¸U M AC Z E N I A

◗ Matematyka. Korepetycje udzieli studentka SGH, mi∏o,
skutecznie i bezboleÊnie:) Zapraszam. Tel. 516 893 815.
◗ 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: 518-339-517.
◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania.
Tel. 534 943 830.

PRZYSTA¡ PO SZKOLE zaprasza
od 1.07–30.08 na PÓ¸KOLONIE LETNIE

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl.
I-III. Dojazd gratis. Tel: 0728 814 601.
◗ 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.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone
przez studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania
z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404.

MYCIE OKIEN

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.
8

◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel.
22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ 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.

tel. 503 065 403

Tel. 513-148-238
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.

◗ Sprzedam TANIO rower BMX, dla dzieci od 8 lat, stan b.
dobry – 220 z∏. Tel. 601 215 199.
◗ Garnitur 3 cz´Êciowy dla gimnazjalisty (szczup∏y, Êredniego wzrostu). Stan bardzo dobry. tel. 605 356 836.

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe.
tel. 516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a
z elementami wikliny. tel. 516 390 664.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Help niania :-) Potrzebujesz nag∏ej pomocy w ciàgu dnia
lub w nocy? Zadzwoƒ: 516 893 815.

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

Konserwator zabytków, artysta plastyk z wieloletnim doÊwiadczeniem wykona konserwacj´ dzie∏
sztuki (obrazów, rzeêby, ramy), mo˝liwoÊç namalowania obrazów na zamówienie (w tym kopii)
oraz wykonania projektów dekoracji i aran˝acji
wn´trz. Szybko i na bardzo wysokim poziomie.
Tel. 510 516 204, czajkowska.a@gmail.com.

WYNAJM¢
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SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników, koszenie
• Porzàdkowanie ogrodów
19

✔

◗ Ch´tnie podejm´ si´ pracy jako niania na weekendy i wybrane dni tygodnia, posiadam referencje i uwielbiam
dzieciaki tel. 606 44 77 07.
◗ Poszukuj´ hiszpaƒskoj´zycznej opiekunki do dzieci 4 i 7
lat do zabawy i nauki j´zyka w Starej Mi∏oÊnie, tel.
607 594 118.

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje
tel. 600 432 140.

◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego.
Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878
◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka
matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e
z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878.

US¸UGI OGRODOWE

✔

601 05 32 62

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Wynajm´ dom jednorodzinny wolnostojàcy o pow.
125 m, w Starej Mi∏osnej przy ul. Irysów. Rok budowy 2011, dom jest funkcjonalny i tani w eksploatacji.
Tel. 604 148 258.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Przyjm´ sprzàtanie lub mycie okien. Posiadam referencje
i d∏ugoletnie doÊwiadczenie 603-995-507

Tel. 22 783 24 85
501 80 50 46
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◗ DROBNE REMONTY SOLIDNIE I TANIO – 0 692 977 947
◗ Rzeczoznawca d. s. BHP opiniujàcy dokumentacj´ technicznà poszukuje zatrudnienia tel. 601 25 23 18
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery tel. 503 836
166, 511 210 315.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie, mycie okien i inne, posiadam samochód tel. 505 103 948.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22-78328-37; kom. 606-752-724.

Opiekun ogrodu
503 065 403
◗ 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.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.

HOTEL DLA KOTÓW I MA¸YCH ZWIERZÑT
STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA ZWIERZÑT
Lek. wet. Izabela Rupiƒska

Sklep Kamiks
chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

Stara Mi∏osna, tel. 606-482-555,
698-422-928, 22-773-10-88

7
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◗ MATEMATYKA, J¢ZYK ANGIELSKI – tegoroczna maturzystka udzieli korepetycji uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum. Dojazd do ucznia. Kontakt: 881397189.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 515-3494-60.

Tel. 601 262 086.

PROFESJONALISTA

• Dojazd po dokumenty • Konsultacje
• Certyfikat Min. Fin.
• Referencje

www.przystanposzkole.pl

tel. 506 124 736

GLAZURNIK

K S I ¢ G O WA
136

97

135
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W programie: wycieczki, basen, zaj´cia
plastyczne, fotografia. Wy˝ywienie w cenie.

503 065 403

TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

503 065 403
DOÂWIADCZONA

KOMPLEKSOWE
SPRZÑTANIE
PO REMONTACH

(ang–pol i pol–ang) – wykszta∏cony
w USA adwokat t∏umaczy
teksty/dokumenty z zakresu prawa,
ekonomii, bankowoÊci i finansów.
Tel. 607-520-521
128

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA ROÂLIN

13
4

ROLETY MATERIA¸OWE I ZEWN¢TRZNE
* ˚ALUZJE * SIATKI PRZECIW OWADOM *
OKNA PVC * ÂLUSARKA ALUMINIOWA

13
3

US¸UGI ÂLUSARSKIE, DORABIANIE KLUCZY
Naprawa i wymiana zamków, dorabianie wk∏adek do kluczy.
OSTRZENIE: cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek do mi´s,

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62
◗ Szukam zaradnej, uczciwej, zdrowej i bez na∏ogów pani z okolicy do pomocy przy dwójce dzieci (zaprowadzanie i odbieranie z przedszkola) i w domu (prasowanie,
czasami gotowanie) 5 dni w tygodniu w godzinach 7-9
rano, 15.30-17.30 po po∏udniu oraz w razie choroby dzieci z mo˝liwoÊcià siedzenia z nimi w godzinach 7-17 Êrednio tydzieƒ w miesiàcu tel. 608 -054 -270
◗ Wykonuje wszelkie domowe drobne naprawy, tel.:
606 478 725.
◗ Mà˝ do wynaj´cia, drobne naprawy i nie tylko
731 309 725.
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien, sprzàtanie biur po godzinach pracy. Telefon: 880-096-769.
◗ Sprzàtanie i opieka nad osobà starszà. tel. 691 629 033.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724

◗ DROBNE NAPRAWY I REMONTY - Z¸OTA RÑCZKA - TEL.
601313561.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien tel. 503 836
166, 511 210 315 .

TEL. 536 920 306
Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace
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◗ Przyjm´ dozorstwo prywatnej posesji lub osiedla. Mo˝liwoÊç zakupów i gotowania. tel. 500 379 298
◗ Sprzàtanie 515 157 661.
◗ Posiadam Êwiadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji i dozoru urzàdzeƒ instalacji i sieci gazowych. Oczekuj´ propozycji. tel. 723 745 118.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
•
•
•
•

Wawer – Konrad Skorupka, kontakt powy˝ej
Grochów – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348
Saska K´pa – Artur Pawlak, tel. 605-297-200
Goc∏aw – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

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

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)

• Nowe NIŻSZE CENY 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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meble
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), Warszawa-Wesoła

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

Implanty Alpha-Bio
od 1900 zł
* szczegóły dotyczące promocji dostępne w recepcji lub telefonicznie

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH:
w
w
w
w

w Protetyka
Leczenie zachowawcze
w Chirurgia
Leczenie ortodontyczne
w Implantologia
Zabiegi estetyczne
Diagnostyka radiologiczna na miejscu: pantomogram,
rtg cyfrowe, cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Możliwość płatności kartą

www.lecznicaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Lecznica Stomatologiczna Elixir

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

535 000

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

do 5% zniżki!
Podpisując umowę do wakacji
d
kacji dostaniesz

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

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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
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