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Rozpocz´cie roku szkolnego w SP nr 353

Sportowe inwestycje plenerowe
Nareszcie. Po tylu latach
czekania, pisania, mówienia, proszenia. Wskazywania, jak bardzo potrzebne
w naszej dzielnicy sà Êcie˝ki rowerowe ∏àczàce poszczególne cz´Êci Weso∏ej.
Powstanie Êcie˝ki wzd∏u˝
ulicy 1 Praskiego Pu∏ku jest
ju˝ naprawd´ bardzo blisko – do 30 wrzeÊnia
ma powstaç projekt, natomiast samo wykonanie przewidziane jest w cyklu dwuletnim. RowerzyÊci b´dà wi´c mogli w przysz∏ym roku
wygodnie i bezpiecznie przemieszczaç si´ mi´dzy Weso∏à-Centrum a Starà Mi∏osnà.
Projekt obejmuje wykonanie Êcie˝ki rowerowej praktycznie od Traktu Brzeskiego do
stacji PKP. Na odcinku Trakt Brzeski – Urzàd
Miasta, po wschodniej stronie ulicy, powstanie asfaltowa Êcie˝ka o szerokoÊci 2 m. JednoczeÊnie poprawiony zostanie skraj jezdni, oddzielajàcy samà Êcie˝k´ od ulicy, co zagwarantuje bezpieczeƒstwo rowerzystów. Na

☛

Karta Warszawiaka

– str. 2
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park przy ul. Akacjowej,
skwer przy ul. Âwierkowej,
plac zabaw przy ul. Jeêdzieckiej,
plac zabaw przy ul. Jana Paw∏a II / lub plac
na rogu Borkowskiej i Granicznej,
park na Placu Wojska Polskiego,
plac zabaw przy ul. Warszawskiej.
W Weso∏ej powstanie wi´c
a˝ szeÊç si∏owni, z których trzy
sfinansuje miasto, a trzy dzielnica. Ka˝da taka si∏ownia to
szeÊç urzàdzeƒ, m.in. orbitrek,
wioÊlarz i narciarz.
Mia∏am okazj´ obserwowaç
przez wiele godzin takà plenerowà si∏owni´ w Serocku. Bawi∏y si´ dzieci, próbowali
swoich si∏ tak˝e dla zabawy
doroÊli. By∏o jednak wiele
osób, które przychodzi∏y specjalnie, ˝eby poçwiczyç i potrenowaç. Miejmy nadziej´, ˝e
tak samo b´dzie i w Weso∏ej.

rondzie przy Urz´dzie Miasta Êcie˝ka zostanie
●
przeprowadzona na zachodnià stron´ ulicy.
Tutaj wykorzystane zostanà istniejàce chodni●
ki, które po przeprojektowaniu i modernizacji
●
zaprowadzà nas, rowerzystów, prosto do stacji PKP. Mam nadziej´, ˝e na
drugà Êcie˝k´, biegnàcà
wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza, nie
b´dziemy musieli czekaç nast´pnych kilkanaÊcie lat.
Cieszà równie˝ inne inicjatywy, które oferujà nam mo˝liwoÊç aktywnego sp´dzania
czasu. 100 nowych plenerowych si∏owni decyzjà Pani Prezydent ma powstaç w ca∏ej
Warszawie, z czego trzy w Weso∏ej. Do koƒca lipca mieszkaƒcy mogli zg∏aszaç swoje
propozycje lokalizacji. W Weso∏ej zaproponowanych zosta∏o kilka miejsc, z których ZaJedno z urzàdzeƒ si∏owni
rzàd Dzielnicy wybra∏:
przy Balatonie na Goc∏awiu

☛

Anna Ksi´˝opolska

Rozbudowa przedszkola „Pod D´bami”

– str. 5
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Szukasz Łó˝ka?
www.poprostulozka.com

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.
■

■

■

Majdan
ul. Trasa Lubelska 38
05-462 Wiàzowna
tel. 607 41 22 31

PRANIE

• DYWANÓW I WYKŁADZIN,
• MEBLI TAPICEROWANYCH,
• TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

KOSZENIE

TRAWNIKÓW I NIEU˚YTKÓW,
WYCINKA NIEWIELKICH DRZEW I KRZEWÓW

MYCIE KOSTKI, ELEWACJI itp.
791 - 355 - 566

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

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.

501 138 811, www.notabil.pl

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
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w tym miejscu podkreÊliç, ˝e projektantom
bardzo aktywnie pomagali mieszkaƒcy dzielnicy, szczególnie ci pami´tajàcy przebiegi dawnych rowów melioracyjnych oraz rejony podtopieƒ. Za t´ nieocenionà
pomoc chcia∏em wszystkim tym osobom serdecznie podzi´kowaç.
Prócz tego, Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o przebiegu Akcji Letniej, o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w placówkach oÊwiatowych, a tak˝e zaopiniowa∏a
drobne przeniesienia w bud˝ecie dzielnicy
zwi´kszajàce kwot´ na dodatki mieszkaniowe
dla podopiecznych OPS.
Kolejna sesja odby∏a si´ 29 sierpnia, a jej
g∏ównym tematem by∏y sprawy bezpieczeƒstwa.
Przedstawiciele Policji, Stra˝y Miejskiej oraz weso∏owskich Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych przedstawili swoje informacje na temat poziomu zagro˝eƒ i prowadzonych dzia∏aƒ prewencyjnych,
a nast´pnie odpowiadali na szczegó∏owe pytania
radnych i obecnych na sesji mieszkaƒców.
W kolejnych punktach radni zapoznali si´ z informacjà o wykonaniu bud˝etu dzielnicy w I pó∏roczu oraz przygotowaniu oÊwiaty do nowego
roku szkolnego. Tradycyjnie ju˝ pozytywnie za-

Z prac Rady Dzielnicy
W okresie wakacji Rada
Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie. Pierwsza sesja odby∏a si´ 11 lipca. Jej g∏ównym tematem by∏a prezentacja koncepcji odwodnienia wybranych rejonów
naszej Dzielnicy. Przygotowujàcy jà zespó∏ projektantów przedstawi∏ spójnà koncepcj´ opierajàcà si´
cz´Êciowo na odtworzeniu istniejàcych dawniej
rowów melioracyjnych, a cz´Êciowo na budowie
kolektorów deszczowych. Dla osiedla Stara Mi∏osna za∏o˝yli w niej jedyne naturalne rozwiàzanie, jakim jest kierowanie wód deszczowych do
Kana∏ka Wawerskiego. Z rejonu Zielonej woda
by∏aby odprowadzana w kierunku Rembertowa
i tam wprowadzana w istniejàcy kolektor burzowy. Najwi´kszym problemem jest zagospodarowanie wód deszczowych z rejonu Woli Grzybowskiej. Wst´pnie zak∏adane jest wyprowadzenie wody pod torami kolejowymi na teren
poligonu, nie ma jednak pewnoÊci, czy takie rozwiàzanie b´dzie mo˝liwe do realizacji. Warto

KARTA WARSZAWIAKA
– udany pomys∏ Urz´du m.st. Warszawy?
Warszawa od wielu lat boryka si´ z powa˝nym
problemem – ok. 300–400 tys. osób na sta∏e tu
mieszka, korzysta z „us∏ug” takich jak szko∏y,
przedszkola, ulice, komunikacja... Ale podatki
p∏aci w miejscu swojego zameldowania. W ten
sposób p∏acàcy swoje podatki w stolicy warszawiacy p∏acà je potrójnie: za siebie, za biedniejsze
samorzàdy, którym na tzw. „janosikowe” rokrocznie przekazujemy prawie 1 mld z∏, oraz za sàsiadów, którzy wolà wspieraç swoimi podatkami
rodzinne miejscowoÊci. Próbujàc rozwiàzaç ten
problem, Warszawa jako jeden z pierwszych samorzàdów od stycznia 2014 r. wprowadza kart´
uprawniajàcà do ulg i zni˝ek w instytucjach kulturalnych oraz taƒszych przejazdów komunikacjà
miejskà dla osób rozliczajàcych si´ podatkowo
w miejscu zamieszkania. – Jest to forma premiowania osób, które przez p∏acenie PIT-u w Warszawie dok∏adajà si´ do kosztów funkcjonowania
miasta – poinformowa∏ nas Konrad Klimczak, inspektor z Urz´du m.st. Warszawy.

O Karcie Warszawiaka pierwszy raz us∏yszeliÊmy w 2009 r. Z biegiem miesi´cy temat przycich∏,
a rozbudzone nadzieje mieszkaƒców stolicy umar∏y Êmiercià naturalnà. Temat ponownie poruszy∏a
Pani Prezydent Warszawy pod koniec maja br. Tym
razem jednak nie sà to tylko mrzonki i obiecanki.
Wraz z nadejÊciem nowego roku warszawscy podatnicy dostanà specjalne ulgi. – Karta Warszawiaka wydawana b´dzie osobom, które mieszkajà
i p∏acà lub zacznà p∏aciç podatek dochodowy PIT
w Warszawie (miejsce zameldowania, czyli adres
wpisany w dowodzie osobistym, nie b´dzie brane
pod uwag´). Dodatkowymi funkcjami Karty Warszawiaka b´dà zni˝ki do warszawskich instytucji
kultury i WOSiR-ów oraz d∏u˝szy – do 30 minut
– czas bezp∏atnego korzystania z Veturilo. Projekt
uchwa∏y w tej sprawie niebawem trafi pod obrady
Rady m.st. Warszawy – doda∏ Konrad Klimczak.
Karta przede wszystkim b´dzie uprawniaç do
taƒszego przejazdu komunikacjà miejskà i zrównowa˝y jej posiadaczom koszt planowanej od no-

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

• 4 wrzeÊnia 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa Centrum

• 11 wrzeÊnia 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
• 18 wrzeÊnia 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna

opiniowali drobne poprawki do tegorocznego
bud˝etu. Potrzebne by∏o wygospodarowanie
kwoty 60 tys. z∏ na wykonanie izolacji w budynku komunalnym na ul. Nizinnej.
Kolejna sesja zaplanowana jest na dzieƒ 26
wrzeÊnia na godz. 14.00, jak zwykle w sali Rady
naszego Urz´du. Program sesji b´dzie dost´pny
w Internecie na 7 dni wczeÊniej.
Z powa˝aniem

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

wego roku podwy˝ki cen. Od stycznia 2014 r. bilet
miesi´czny b´dzie kosztowaç 110 z∏ (obecnie
100 z∏), a posiadacze Karty zap∏acà tylko 98 z∏. Natomiast osoby podró˝ujàce z biletem 90-dniowym
nie odczujà planowanej podwy˝ki cen. B´dà p∏aciç za przejazd komunikacjà tak jak w tym roku.
Wraz z wieÊcià o wprowadzeniu Karty Warszawiaka pracownicy Urz´du m.st. Warszawy
poinformowali równie˝ o kolejnych zmianach
w cenniku i typach biletów miejskich. Po nowym
roku nie b´dzie ju˝ jednorazowych, 40- i 60-minutowych kartoników uprawniajàcych do przejazdu komunikacjà. W zamian b´dzie mo˝na kupiç bilet weekendowy i 75-minutowy pozwalajàcy na podró˝ w I i II strefie.
Czy Karta Warszawiaka zach´ci osoby mieszkajàce w stolicy do rozliczania si´ w zamieszkiwanej gminie, czas poka˝e. Z ca∏à pewnoÊcià
gra, którà rozpocz´li pracownicy ratusza, jest
warta Êwieczki, poniewa˝ przeci´tny dochód
stolicy odprowadzany przez jednego podatnika
to ok. 3 tys. z∏, a ca∏y dochód miasta z deklaracji
PIT to kwota rz´du 3,8 mld z∏ w 2013 r., co stanowi ok. 1/3 ca∏ego bud˝etu.

Olga ¸´cka, Marcin J´drzejewski

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.
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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nià Lidi´ Cybulskà-Przes∏aw –
Wiceprzewodniczàcà
Rady
Dzielnicy Weso∏a, Panià El˝biet´ Nowosielskà – Radnà Dzielnicy Weso∏a, Pana Edwarda
K∏osa – Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a, Pana Krzysztofa Kacprzaka – Zast´pc´
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, ks. Krzysztofa Cyliƒskiego – Proboszcza Parafii NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa, Pana Zbigniewa Mikosa
– Prezesa OSP Stara Mi∏osna, Pana Gabriela Grabickiego – Naczelnika OSP Stara Mi∏osna oraz
przedstawicieli Stowarzyszenia Republikanie.
Organizatorem uroczystoÊci byli Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a oraz Proboszcz Parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa.

Weso∏owskie obchody 69. rocznicy
w y b u c h u Powstania Warszawskiego
AK w Weso∏ej, dowódcy 5
konspiracyjnej kompanii VII
Obwodu „Obro˝a” Warszawskiego Okr´gu Armii Krajowej
– 3 Rejonu „D´by”.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci zosta∏y z∏o˝one wieƒce
i wiàzanki pod kamieniem

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
W dniu 1 sierpnia 2013 r. w koÊciele parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa odby∏y si´
uroczystoÊci poÊwi´cone pami´ci bohaterów
Powstania Warszawskiego. O godz. 18.00 odby∏a si´ uroczysta Msza Âwi´ta, po której Pan
Tadeusz Lempkowski zaprezentowa∏ program
artystyczny pt. „Powstanie w wierszu zatrzymane”. Uczestnicy mogli wys∏uchaç takich wierszy
jak „DziÊ id´ walczyç – Mamo!...”, „Palec na
cynglu” oraz „Do powstaƒca”. W ca∏oÊç wyst´pu wplecione zosta∏y krótkie informacje o bohaterach tego okresu, m.in. o poruczniku Stefanie Berencie, pseudonim Steb, twórcy oddzia∏u

poÊwi´conym pami´ci „˚o∏nierzy Armii Krajowej, III Plutonu, V Kompanii „D´by” i Harcerzy
„Szarych Szeregów” Rój Wierna Rzeka z terenu
Starej Mi∏osnej”.
W ho∏dzie bohaterom Powstania Warszawskiego wiàzanki i wieƒce zosta∏y z∏o˝one przez:
Panià Ligi´ Krajewskà – Pos∏ank´ na Sejm RP, Pa-

Prezydent Warszawy
rozmawia
z mieszkaƒcami Weso∏ej
We wtorek 13 sierpnia br. dzielnic´ Weso∏a odwiedzi∏a
Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wizyta mia∏a na celu poznanie zdania mieszkaƒców na temat nowego systemu gospodarowania Êmieciami. W tym dniu Pani
Prezydent wraz z Burmistrzem Dzielnicy Weso∏a Panem
Edwardem K∏osem
i jego Zast´pcà Panem Krzysztofem
Kacprzakiem spotkali si´ z mieszkaƒcami, którzy mówili
o swoich obawach
i wàtpliwoÊciach wià˝àcych si´ z nowym
systemem oraz z segregacjà odpadów. Pani Prezydent odpowiada∏a szczegó∏owo na wszystkie zadawane przez nich pytania. Niektórzy
mieszkaƒcy mieli okazj´ goÊciç Panià Hann´ Gronkiewicz-Waltz w swoich domach.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Rusza budowa Cyklamenowej
Bud˝et
inwestycyjny
Dzielnicy z roku na rok jest
coraz bardziej „kryzysowy”,
ale jeszcze co nieco udaje
si´ budowaç. WÊród kilku
zaplanowanych do budowy
na ten rok ulic by∏a tak˝e
ulica Cyklamenowa. To
wa˝ny ciàg komunikacyjny,
rozprowadzajàcy ruch do ca∏ej po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Starej Mi∏osny, z którego codziennie korzysta kilkuset mieszkaƒców.
Urz´dowi Dzielnicy uda∏o si´ wreszcie dopiàç
wszystkie formalnoÊci zwiàzane z tà inwestycjà,
w sierpniu rozstrzygni´to przetarg, który wygra∏a firma „Fal-bruk” (ta sama, która obecnie buduje ul. U∏aƒskà). Pod koniec sierpnia podpisano
umow´ i wykonawca powinien wejÊç na plac
budowy w ciàgu kilku najbli˝szych dni (o ile nie
powtórzy si´ sytuacja z ul. U∏aƒskiej, gdzie wykonawca zosta∏ wprowadzony na teren na po-

czàtku lipca, a prace rozpoczà∏ pod koniec sierpnia). Z∏a wiadomoÊç jest taka, ˝e w tym roku
Êrodków finansowych nie wystarczy na ca∏y zakres prac, tym bardziej ˝e dla zbudowania ul.
Cyklamenowej niezb´dna jest przebudowa po∏udniowego odcinka ul. Pogodnej i wybudowanie w nim kolektora kanalizacji deszczowej. Na
dokoƒczenie ca∏ej inwestycji trzeba b´dzie zaczekaç do przysz∏ego roku. Etap realizowany
w roku bie˝àcym b´dzie obejmowa∏:
- przebudow´ ul. Pogodnej od ul. Jana Paw∏a II do ul. Cyklamenowej – po∏o˝enie kanalizacji deszczowej, odbudow´ nawierzchni oraz
budow´ chodnika po zachodniej stronie ulicy,
- budow´ ul. Cyklamenowej od ul. Pogodnej do
ul. Stokrotki wraz z kanalizacjà deszczowà
oraz oÊwietleniem i chodnikami po obu
stronach ulicy.
Nawierzchnia ulicy Cyklamenowej b´dzie
asfaltowa, w miejscach gdzie to b´dzie mo˝liwe
zostanà wybudowane dodatkowe zatoki parkin-

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

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel.

22 745-55-00, 602-22-69-64

adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej zaprasza na inauguracj´ roku
akademickiego 2013/2014 w dniu
12 paêdziernika o godzinie 11.00 do
Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie
przy ul. Klimatycznej 1.
Gra˝yna Weber
gowe z p∏yt a˝urowych. Na Pogodnej pozostanie
nawierzchnia z kostki betonowej. Planowany kolektor burzowy ma tak˝e rozwiàzaç problem odprowadzania do Kana∏u Wawerskiego wody
sp∏ywajàcej w ten rejon z lasu zasypanym podczas budowy osiedla tzw. „rowem ˝mijowym”.
W ostatnich latach by∏a to wielka ucià˝liwoÊç dla
mieszkaƒców, mam nadziej´, ˝e tej jesieni wreszcie sprawa doczeka si´ szcz´Êliwego fina∏u.
Jednak zanim to nastàpi, trzeba si´ nastawiç
na doÊç istotne utrudnienia w ruchu, bo ulice,
o których tu pisz´, sà jednymi z bardziej ucz´szczanych w Starej Mi∏oÊnie.

Marcin J´drzejewski

IX Wystawa Produktów Tradycyjnych
i Ekologicznych „Polskie Smaki”
Praska Gie∏da Spo˝ywcza zaprasza 20 wrzeÊnia br. do Zàbek (ul. Pi∏sudskiego 180) na IX Wystaw´ Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Polskie Smaki”. Zaprezentowana zostanie oferta kilkuset produktów tradycyjnych i ekologicznych: w´dlin, serów, pieczywa, przetworów, soków i napojów oraz wyrobów pszczelarskich. Smak wi´kszoÊci artyku∏ów spo˝ywczych
b´dzie mo˝na poznaç, korzystajàc z licznych degustacji.
Organizatorzy wystawy wychodzà z za∏o˝enia, ˝e produkty tradycyjne
i ekologiczne stanowià przysz∏oÊç krajowej produkcji rolno-spo˝ywczej oraz
handlu artyku∏ami spo˝ywczymi. Powinny one zatem znaleêç sta∏e miejsce
na pó∏kach sklepów na równi z innymi powszechnie dost´pnymi produktami spo˝ywczymi. WÊród wystawców zaprezentujà si´ zdobywcy Lauru
Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego.
Imprezie promujàcej ˝ywnoÊç regionalnà i ekologicznà, którà poprowadzi Katarzyna Dowbor, b´dà towarzyszy∏y liczne atrakcje dla zwiedzajàcych
– w tym pokaz sztuki kulinarnej oraz degustacja potraw. Kulinarny show
przygotuje Robert Sowa – kreator menu najwi´kszych wydarzeƒ kulturalno-gastronomicznych w kraju.
Wi´cej informacji: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4376.

Marek Po∏omski

PRACOWNIA

LOGOPEDYCZNA

Małgorzata Gontarz
– logopeda dyplomowany, specjalista logopedii medialnej


Konsultacje, diagnoza i terapia wad i zaburzeƒ mowy
oraz komunikacji j´zykowej – dzieci, młodzie˝, doroÊli



Przygotowanie do wystàpieƒ publicznych
– praca nad oddechem, głosem, dykcjà i kulturà wypowiedzi

Warszawa, Stara Miłosna, ul. Złotej Jesieni 9
Tel. 607-589-411, e-mail: malgont@wp.pl
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pion kuchenny, który doposa˝ony b´dzie w takie urzàdzenia jak piec konwekcyjno-parowy i zmywarka do naczyƒ z funkcjà wyparzania. Wprowadzono rozwiàzanie umo˝liwiajàce
∏àczenie dwóch sal w jedno wielkie pomieszcze-

Nowe „Pod D´bami”
Przedszkole „Pod D´bami”
cieszy si´ wielkà renomà
wÊród rodziców i co roku
przy naborze jest najbardziej
„obleganym” przedszkolem
publicznym Weso∏ej. Dzi´ki
inicjatywie dyrektora placówki pani Ma∏gorzaty Riedel rozpocz´∏a si´ w∏aÊnie
inwestycja polegajàca na dobudowie nowego
skrzyd∏a do istniejàcego budynku. Choç tak wyczekiwana przez wielu rodziców, wymaga∏a przezwyci´˝enia paru problemów, w tym oporu konserwatora zabytków (budynek przedszkola jest wpisany
do rejestru zabytków). Szcz´Êliwie to ju˝ jest za
nami. Wybrany w przetargu wykonawca – konsorcjum firm „Adimex” oraz „SG Firma Remontowo-Budowlana” (budujà tak˝e na naszym terenie
przedszkole na osiedlu Zielona) – rozpoczà∏ prace
budowlane w po∏owie lipca i ma je zakoƒczyç do
stycznia 2014 roku. Za kwot´ ok. 1,1 mln z∏ przyb´dzie 269 m2 powierzchni, a przedszkole zyska
dwa nowoczesne oddzia∏y dla ok. 50 dzieci wraz
z zapleczem sanitarnym, cz´Êç administracyjno-biurowà i pomieszczenia pomocnicze. Powstanie
szatnia z poczekalnià i dodatkowà salà do zabaw
dla dzieci. Rozbudowany i usprawniony zostanie

Nowe skrzyd∏o zosta∏o zaprojektowane
w kontraÊcie do istniejàcej bry∏y „starego”
przedszkola i ma stanowiç dla niej neutralne t∏o.
Usytuowane b´dzie w g∏´bi ogrodu, nieco z boku. W ten sposób oba budynki obejmà w kszta∏t
litery L istniejàcy przedszkolny plac zabaw. Takie

Wizualizacja przedszkola z nowym skrzyd∏em

nie, dzi´ki czemu b´dzie mo˝liwa organizacja
spotkaƒ z rodzicami, ró˝nych uroczystoÊci oraz
spektakli. Budynek b´dzie tak˝e przystosowany
do przyj´cia 2,5-latków, a dla dzieci korzystajàcych z ogrodu i placu zabaw b´dzie dodatkowa
∏azienka z dost´pem od zewnàtrz.

usytuowanie inwestycji sprawia, ˝e budowa nie
ma wp∏ywu na prac´ placówki i nie powinna
sprawiaç wi´kszych ucià˝liwoÊci dla ucz´szczajàcych do niej maluszków.

Marcin J´drzejewski

Plac Wojska Polskiego

Krótkie informacje powakacyjne
Budowa infrastruktury
ciàgów pieszych w bie˝àcym
roku b´dzie kontynuowana.
Otó˝ istniejàcy, ju˝ wybudowany chodnik w naszym jedynym parku b´dzie podlega∏ kosmetyce – uzupe∏nieniu skarp, dosianiu trawy itd.
Jednak najistotniejszà inwestycjà w tym zakresie b´dzie wymiana chodnika wyprowadzajàcego ruch pieszy z okolic bloku nr 12 do sklepu i szko∏y podstawowej.
W przetargach na nowo wybudowane w bie˝àcym roku obiekty infrastruktury – VI etap modernizacji uk∏adu drogowego na Placu Wojska
Polskiego – zosta∏y wynegocjowane kwoty
mniejsze od przewidzianych w bud˝ecie na 2013
rok. Pozwoli to na remont (budow´) tego chodnika z zachowaniem dotychczasowej szerokoÊci,
ale o nowej nawierzchni i zmienionym profilu
przebiegu. Czas realizacji: sierpieƒ – wrzesieƒ.

W dniu 28 wrzeÊnia br. planuj´ trzecià edycj´
porzàdkowania osiedla w ramach akcji „Czyste
Osiedle”. Rozpocz´cie za∏adunku i wywozu ró˝nych nieczystoÊci i odpadów rozpocznie si´
o godzinie 10.00 z dotychczasowego miejsca,
tj. na pó∏noc od gara˝y, a dok∏adniej w rejonie
istniejàcej pasieki.
Informacyjnie podam, ˝e w bie˝àcym roku zosta∏o wywiezionych szeÊç du˝ych kontenerów
nieczystoÊci z naszego osiedla.
To b´dzie trzecia informacja dobra – w tym
artykule nie ma z∏ych wiadomoÊci.
Otó˝ w dniu 20 sierpnia br. z Burmistrzem
Dzielnicy Panem Edwardem K∏osem i urz´dnikami Urz´du Dzielnicy uzgodniliÊmy miejsce utworzenia si∏owni plenerowej, która b´dzie umiejscowiona w parku od zachodniej strony szko∏y
i w pierwszym etapie b´dzie to 4–5 urzàdzeƒ
z mo˝liwoÊcià dalszej rozbudowy o kolejne urzàdzenia treningowe – patrz zdj´cie.

Si∏ownia plenerowa na Bemowie,
fot. Urzàd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

W zwiàzku z powy˝szym chcia∏bym z Paƒstwem (mieszkaƒcami naszego osiedla) przeprowadziç w tej kwestii stosowne konsultacje, na
które zapraszam w dniu 11 wrzeÊnia o godzinie
18.00 z miejscem zbiórki na parkingu przy naszej szkole podstawowej nr 174.
Serdecznie pozdrawiam!

dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Uwa˝ajcie na drodze!
W ostatnich dniach na ul. GoÊciniec, na odcinku mi´dzy przecinajàcà jà ul. Fabrycznà a ul. Jeêdzieckà, pojawili si´ tzw. „Êpiàcy policjanci”.
KtoÊ mo˝e si´ zastanawiaç, czemu na tak, zdawa∏oby si´, bezpiecznej ulicy dodatkowe zabezpieczenia. Przecie˝ ka˝da krzy˝ujàca si´ z GoÊciƒcem ulica jest drogà podporzàdkowanà. Nic
jednak bardziej mylnego!
Rok temu na skrzy˝owaniu z ul. Cieplarnianà
zosta∏ potràcony ch∏opiec jadàcy na rowerze do
szko∏y. W tym roku, oko∏o 3 tygodni temu, sam

by∏em Êwiadkiem kolejnego wypadku na skrzy˝owaniu z ulicà Jeêdzieckà. Wyje˝d˝ajàca z drogi
podporzàdkowanej pani, kierujàca VW passatem
kombi, wprawdzie zatrzyma∏a si´ na linii stop,
jednak po krótkiej chwili ruszy∏a, by przeciàç ulic´ GoÊciniec. Zanim si´ zorientowa∏a, ˝e zaje˝d˝a
drog´ jadàcemu ulicà GoÊciniec VW golfowi, zajmowa∏a ju˝ ca∏y jeden pas ruchu. Szcz´Êliwie dla
niej kierowca golfa wykaza∏ si´ doskona∏ym refleksem, gwa∏townym manewrem ominà∏ jej samochód, niestety sam nie mia∏ ju˝ tyle szcz´Êcia,

 Listy do redakcji

˝e jeden chodnik ju˝ biegnie przy wspomnianym budynku i znajduje wylot na skrzy˝owanie. Warto zaznaczyç, ˝e przy samym wlocie chodnik jest krzywy,
ukoÊny (czy˝by nie uda∏o si´ wyrównaç terenu).
Wykonawca ju˝ zniknà∏. Jestem wi´c ciekaw, czy
ktoÊ zamierza uprzàtnàç teren? Grunt wzd∏u˝ chodnika pewnie z czasem zaroÊnie trawa, niwelujàc fatalny efekt, choç mo˝e warto by∏oby coÊ posadziç,
tak jak to uczyniono przy nowo utworzonym skwerku. I co na przyk∏ad z ha∏dà ziemi, zmieszanej z kamieniami, która pozosta∏a?
Nie by∏oby w tej sprawie nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ˝e terenów zielonych w Warszawie szybko ubywa. Dos∏ownie przed kilkoma dniami w pewnym miejscu w Wawrze wyci´to znacznà iloÊç drzew.
Z dnia na dzieƒ zniknà∏ ma∏y las. W jego miejscu ma
powstaç supermarket. Nie chcia∏bym, aby podobne
podchody czyniono tu, gdzie mieszkam. Jego wyboru
bowiem kilka lat temu dokona∏em w du˝ej mierze ze
wzgl´du na specyfik´, sporà iloÊç zieleni, która kompensuje betonowe bry∏y budynków z wielkiej p∏yty.
Wbrew pozorom od kszta∏tu miejsca – urbanistyki
– w którym funkcjonujemy, zale˝y bardzo wiele.
Nie podnosi∏bym larum o zwyk∏y chodnik, gdyby
nie fakt, ˝e podchody pod tereny zielone, stanowiàce
w du˝ej mierze o przyjemnej specyfice Placu Wojska
Polskiego, trwajà ju˝ od dawna. JakiÊ czas temu, jak
sobie przypominam, pisano w tej gazecie o planach
budowy obiektów handlowo-us∏ugowych na Placu.
Nie wiem, czym si´ skoƒczy∏y te zamierzenia, ale jeÊli
mia∏oby to kolejny raz staç si´ kosztem obszarów naturalnych, to stanowczo protestuj´. Zastanawiam si´
te˝, mo˝e nadto, czy chodzi∏oby tu wy∏àcznie o wygod´ mieszkaƒców, a nie na przyk∏ad o kogoÊ, kto mia∏by w tym niez∏y interes.
Jerzy Cyngot

Witam, czy redakcja mog∏aby poruszyç temat,
a przede wszystkim znaleêç rozwiàzanie nast´pujàcego problemu: kierowcy przez ul. Jana Paw∏a II potrafià
szar˝owaç. Od ubieg∏ego roku dzia∏a szko∏a przy Cieplarnianej, na wysokoÊci Groszka te˝ jest niebezpiecznie, trudno w∏àczyç si´ do ruchu. Przyda∏by si´ choçby
znak „Zwolnij” z licznikiem pr´dkoÊci, jaki jest zamontowany przy Kajki w Wawrze. Pozdrawiam.
M.
***
Autostradà przez Plac Wojska Polskiego
Nie rozumiem, wi´c pytam. Czy zieleƒ na Placu
Wojska Polskiego ma kompletnie zniknàç?
Dok∏adniej, rzecz dotyczy obszaru, który zamyka
si´ pomi´dzy biegnàcà ∏ukiem przez osiedle drogà,
ogrodzeniem terenu boiska, na którym mecze rozgrywa lokalna dru˝yna, i ulicà Okuniewskà. PoroÊni´ty
drzewami teren jeszcze do niedawna pozostawa∏
doÊç dziki, czyli niezagospodarowany w sensie infrastrukturalnym. Przecina∏a go jedynie Êcie˝ka, skracajàca drog´ od bloku nr 12 do cz´Êci przykoÊcielnej
i jednostki wojskowej. Teren sta∏ si´ ulubionym miejscem wyprowadzajàcych czworonogi.
Od jesieni ubieg∏ego roku obszar zaczyna byç obiektem coraz wi´kszego zainteresowania (i tutaj ch´tnie
dowiedzia∏bym si´ kogo). A pomys∏ów przybywa. Najpierw powsta∏ mini skwer z kilkoma ∏awkami i obiektami do zabaw dla dzieci. O ile ta inwestycja ma uzasadnienie, s∏u˝àc chocia˝by jako miejsce odpoczynku
mieszkaƒcom osiedla, a nawet przyczyniajàc si´ do budowania tzw. kapita∏u spo∏ecznego w skromnym wymiarze, o tyle zupe∏nie nie jestem w stanie zrozumieç
drugiej ingerencji w omawiane tereny zielone, a tym
bardziej formy, w jakiej tej ingerencji dokonano.
Drugà inwestycjà jest bowiem chodnik, który powsta∏ przed kilkoma dniami w miejscu ucz´szczanej
niegdyÊ Êcie˝ki. Szara kostka z czerwonymi pasami
o szerokoÊci 265 cm jest niczym autostrada przez Dolin´ Rospudy. Go∏ym okiem widaç, ˝e szerokoÊç nowego chodnika przekracza wszystkie powsta∏e do tej
pory na osiedlu. Pytanie, czym kierowa∏ si´ projektant, bo z pewnoÊcià nie poszanowaniem terenu.
Nowo wybudowany chodnik ma d∏ugoÊç ok. 190 m,
idàc naoko∏o, trzeba pokonaç ok. 90 m wi´cej. Mo˝na si´ wi´c zastanawiaç, czy o taki dystans gra by∏a
warta Êwieczki. Dla wykonawcy na pewno.
Gdyby tego by∏o ma∏o, to od strony ulicy Okuniewskiej, przy budynku nr 12, obok ju˝ istniejàcego traktu, wytyczono dodatkowy odcinek chodnika, znajdujàcy ujÊcie bli˝ej Okuniewskiej. Uczyniono to, pomimo
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***
Witam!
Chcia∏am poruszyç kwesti´ Êcie˝ek rowerowych
oraz rowerzystów. Na wst´pie zaznaczam, ˝e na co
dzieƒ u˝ywam zarówno samochodu, jak i roweru,
wi´c podchodz´ do sprawy doÊç sprawiedliwie. Mój
g∏ówny apel tyczy si´ jednak rowerzystów – moi drodzy, czemu du˝a cz´Êç z nas, rowerzystów, nie korzysta ze Êcie˝ek, czasami chyba po z∏oÊci, bo na pewno
nie z rozsàdku, jeêdzi si´ ulicà, skoro obok jest Êcie˝ka. Fakt, w centrum Warszawy ci´˝ko byç wzorowym
rowerzystà, ale tu u nas, w Starej Mi∏osnej, to ju˝ zadanie banalnie proste! Âcie˝ek jest mnóstwo – na
g∏ównych ulicach osiedla, jak i w mniejszych uliczkach, a niestety bardzo cz´sto patrzymy tylko na samych siebie, bo jak mo˝na jechaç ulicà Granicznà, Jana Paw∏a II czy GoÊciniec, je˝eli sà tam szerokie i wygodne Êcie˝ki! Nie doÊç, ˝e utrudniamy ˝ycie tym

bo w jego wyniku wylàdowa∏ na drzewie rosnàcym przy samym przejÊciu dla pieszych.
Na szcz´Êcie w wypadku nie by∏o osób rannych, przejÊcie dla pieszych w momencie incydentu równie˝ pozostawa∏o puste, straty materialne by∏y jednak spore.
Drodzy Sàsiedzi, nast´pnym razem takie wydarzenie mo˝e skoƒczyç si´ du˝o gorszymi konsekwencjami. Dlatego po raz kolejny apelujemy
o uwag´ oraz przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, aby wykluczyç takie niebezpieczne
sytuacje w przysz∏oÊci.

¸ukasz Czajkowski

„z∏ym kierowcom”, bo trudno jest wyprzedziç rower
na g∏ównych ulicach, gdzie co kilkanaÊcie metrów jest
podwójna linia ciàg∏a i muszà si´ za nami wlec, to dodatkowo tworzymy zagro˝enie sami sobie. Ile razy
widzia∏am dwa rowery jadàce obok siebie na ul. GoÊciniec, mi∏e Panie z zakupami jadàce równie˝ ulicà
albo tat´ z dzieckiem w foteliku z ty∏u, gdy obok
Êcie˝ka a˝ prosi, aby jà wykorzystaç? To ju˝ nawet zabawne nie jest, raczej tragiczne. I tak, tak, wiem, jakie g∏osy zaraz si´ pojawià – bo Êcie˝ki przechodzà na
drugà stron´ ulicy, ale czy to ju˝ innych problemów
w ˝yciu nie ma? Wystarczy przejechaç na druga stron´ ulicy, w wi´kszoÊci tych przypadków jest przejÊcie
dla rowerów obok przejÊcia dla pieszych, a w tym
wypadku rower ma pierwszeƒstwo i nie trzeba schodziç z roweru, wystarczy pami´taç o ograniczonym
zaufaniu do innych uczestników drogi, faktycznie kierowcy samochodów rzadko o tym pami´tajà. A czy
naprawd´, jadàc po ulicy za Starà Mi∏osnà w Mi´dzylesiu (Aleja Dzieci Polskich), jest Wam lepiej? Do∏y,
dziury, ka∏u˝e, kiedy obok jest nowiuÊki chodnik
i chocia˝ nie powinniÊmy go u˝ywaç, to znów k∏ania
si´ zdrowy rozsàdek, a nie Êlepe podà˝anie za przepisami, których i tak wi´kszoÊç nie stosuje. Jest tam
niewielu pieszych, jeÊli sà, to wystarczy uÊmiech i s∏owo przepraszam i nikt si´ na siebie nie gniewa, a kierowcom znów u∏atwiamy ˝ycie i sami podró˝ujemy
bezpieczniej. I od razu powiem tym, którzy b´dà
chcieli si´ przyczepiç, owszem, sà s∏upy na chodniku,
jednak w tych miejscach chodnik si´ rozdziela jak litera Y i bez problemu da si´ przejechaç. A teraz, jak
obieca∏am, sprawiedliwie. Drodzy kierowcy pojazdów ma∏ych i du˝ych, czy nie mo˝na czasami przepuÊciç kogoÊ na przejÊciu? Nie tylko rowery, pieszych
te˝. Gdyby tak ka˝dy chocia˝ raz dziennie sam z siebie si´ na przejÊciu zatrzyma∏ i przepuÊci∏ czekajàcych
ludzi, o ile ∏atwiej by nam wszystkim by∏o! A czy po
burzowych nocach, deszczowych dniach nie moglibyÊcie zwolniç na drodze Stara Mi∏osna – Mi´dzylesie?
Raz tego sama doÊwiadczy∏am, a chyba z 10 razy widzia∏am jako kierowca, kiedy tak si´ Êpieszycie, ˝e na
innych uwagi nie zwracacie! Co z tego, ˝e rano deszcz
nie pada, pada∏ w nocy, dzieƒ wczeÊniej i ka∏u˝e tam
sà ogromne, a rowerzyÊci jadà np. do pracy i ju˝ ca∏e
ubranie do prania, bo ktoÊ tak si´ spieszy∏, ˝e nie
zwolni∏, nie poczeka∏. Nic niestety nie da, moi drodzy,
sama jazda powoli, gdy wje˝d˝acie w ka∏u˝´ obok rowerzysty, i tak go ochlapiecie! Poczekajcie, zajmie
Wam to 3 minuty, a pan czy pani na rowerze dojedzie
do pracy bez b∏ota na spodniach.
Niestety brakuje ludzkoÊci w ludziach i stàd ten
apel. Patrzmy nie tylko na samych siebie, nie warto.
Pozdrawiam!
Apelujàca
[imi´ i nazwisko autorki listu do wiadomoÊci redakcji]
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Ods∏oni´cie tablicy poÊwi´conej
gen. Johanowi Laidonerowi w Sulejówku

Muzeum J. Pi∏sudskiego, Bart∏omiej Zackiewicz

Pomys∏odawcà i fundatorem tablicy by∏ – obecny na uroczystoÊci – Burmistrz Miasta Viimsi, Haldo Oravas, który w liÊcie do zgromadzonych napisa∏: Mamy przyjemnoÊç wspólnie radowaç si´ dzisiaj wspania∏ym dniem naszej przyjaêni! Przywo˝´
Paƒstwu pozdrowienia z Estonii – a dok∏adniej –
z Gminy Viimsi jednostki samorzàdowej, po∏o˝onej w pobli˝u naszej stolicy Tallina. Viimsi i Sulejówek sà miastami partnerskimi od blisko 10 lat.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏aw
Komorowski w swoim przemówieniu mówi∏
o szczególnym miejscu dworku w Sulejówku
w sercu ka˝dego Polaka:
Sà tu wspomnienia Polaków zwiàzane nie tylko z dokonaniami politycznymi i militarnymi Józefa Pi∏sudskiego, ale tak˝e te zwiàzane z wymiarem rodzinnym.[…] To miejsce szczególnie wa˝ne
dla wyjàtkowej wspólnoty […] ludzi ow∏adni´tych przekonaniem, ˝e nale˝y zachowaç dla Polski pami´ç o dokonaniach Józefa Pi∏sudskiego.
Prezydent podkreÊli∏ te˝ wag´ tego wydarzenia dla utrwalania wspólnej pami´ci krajów
europejskich:
Dzisiaj, poprzez ods∏oni´cie tablicy estoƒskiego bohatera narodowego, osoby, która zna∏a
Marsza∏ka Pi∏sudskiego i która wspólnie budowa∏a Europ´ Ârodkowo-Wschodnià krajów i narodów niepodleg∏ych, budujemy jeszcze szerszy
kràg rodzinny narodów, które chcà zachowaç

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

pami´ç o wspólnej walce o niepodleg∏oÊç po I wojnie Êwiatowej i zwyci´stwie nad bolszewikami.
Prezydent Bronis∏aw Komorowski
przypomnia∏ fakty z naszej wspólnej
mi´dzywojennej przesz∏oÊci – szkolenie
estoƒskich wojskowych w Wy˝szej Szkole Wojennej w Rembertowie, a tak˝e pomoc Estoƒczyków Polsce w 1939 roku.
PodkreÊli∏ jednak, ˝e najwa˝niejsza dla
wspólnej przysz∏oÊci naszych krajów jest
ÊwiadomoÊç tego, jak wiele nas ∏àczy.
Prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves
podkreÊli∏ zwiàzki przyjaêni opartej na
wspólnie wyznawanych wartoÊciach i pracy dla
swoich krajów mi´dzy gen. J. Laidonerem a Marsza∏kiem Pi∏sudskim. Zacytowa∏ te˝ s∏owa gen. Laidonera zapisane pod koniec ˝ycia podczas przebywania w sowieckim gu∏agu, podkreÊlajàc
ich aktualnoÊç i nasze wspólne zadania na
przysz∏oÊç: „Poszczególni ludzie umierajà,
ale narody nie zginà. Narody wcià˝ b´dà ˝y∏y”. Historia Polski i historia Estonii sà dowodem na s∏usznoÊç tego stwierdzenia. [...]
Nie chodzi tylko o to, ˝e nasi bohaterowie
byli towarzyszami na polu walki, ale chodzi
równie˝ o ich przyjaêƒ i braterstwo w czasach pokoju. W zwiàzku z tym [...] my powinniÊmy myÊleç i pracowaç nad budowà
naszej wspólnej Europy, która b´dzie oparta na wspólnych wartoÊciach i tym, co jest
równie wa˝ne – na odpowiedzialnoÊci.
Oficjalnej uroczystoÊci towarzyszy∏o zwiedzanie przez obu Prezydentów dworku Marsza∏ka,
a tak˝e otwarcie wystawy plenerowej poÊwi´coMuzeum J. Pi∏sudskiego, Bart∏omiej Zackiewicz

lipca 2013 r. o godz. 17.45 przed dworkiem „Milusin” w Sulejówku, na terenie
powstajàcego Muzeum Józefa Pi∏sudskiego, Prezydenci Republiki Estoƒskiej Toomas Hendrik
Ilves i Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏aw Komorowski ods∏onili tablic´ pamiàtkowà poÊwi´conà
Wodzowi Naczelnemu Estoƒskich Si∏ Zbrojnych
1918–1920, bohaterowi walk o niepodleg∏oÊç
Estonii 1918–1920, Mediatorowi Ligi Narodów
1920–1925, Genera∏owi Johanowi Laidonerowi.
Dla Sulejówka by∏o to wydarzenie wyjàtkowe.
Po raz pierwszy w swojej historii miasto goÊci∏o
Prezydentów Republiki Estoƒskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Na uroczystoÊç przyby∏o wielu
znakomitych goÊci z Polski i Estonii, m.in. przedstawicieli zagranicznej dyplomacji. GoÊciem
szczególnym by∏a Pani Jadwiga Jaraczewska,
córka Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego.
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nej Johanowi Laidonerowi i jego ma∏˝once, Marii Skarbek-Kruszewskiej. Wystaw´ przygotowa∏o Estoƒskie Muzeum Wojny.
Ods∏oni´ta 22 lipca tablica b´dzie cz´Êcià przysz∏ej ekspozycji powstajàcego w Sulejówku Muzeum Józefa Pi∏sudskiego. B´dzie nawiàzywaç do
historii walk o niepodleg∏oÊç siedemnastu paƒstw,
które podobnie jak Polska – w wyniku I wojny Êwiatowej – w 1918 roku wywalczy∏y niepodleg∏oÊç.
W marcu 2011 roku Prezydenci Bronis∏aw Komorowski i Toomas Hendrik Ilves ods∏onili w dworku w Viimsi – gdzie wraz z rodzinà mieszka∏ gen.
Laidoner – pamiàtkowà tablic´ poÊwi´conà Marsza∏kowi Józefowi Pi∏sudskiemu i jego zas∏ugom
w budowaniu polsko-estoƒskiej wspó∏pracy.

Agnieszka UÊciƒska
Biuro Prasowe Muzeum
Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku
Fot. Muzeum J. Pi∏sudskiego, Bart∏omiej Zackiewicz
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WARSZAWSKI AUTOBUS
mo˝e zostaç oficjalnym
zestawem LEGO – zag∏osuj!
ateusz Wawrowski, 20-latek z... Poznania,
z 1500 klocków LEGO skonstruowa∏ wiernà
kopi´ autobusu Ikarus 260.04 w warszawskiej
kolorystyce, z herbem miasta i numerem taborowym. Autobus bierze udzia∏ w konkursie LEGO
Cuusoo, w którym po uzyskaniu 10 000 g∏osów
b´dzie mia∏ szans´ staç si´ oficjalnym zestawem
klocków LEGO, dost´pnym na ca∏ym Êwiecie!
Warto powalczyç o osiàgni´cie tego celu.

M

Jak mówi sam konstruktor: Na poczàtku
kwietnia zaprezentowa∏em projekt komputerowy Ikarusa 260.04, a teraz uda∏o mi si´ go wykonaç z realnych i dost´pnych w sklepach klocków LEGO. Budowa trwa∏a ponad 2 miesiàce,
zu˝y∏em ponad 1500 elementów, które musia∏em zakupiç w sklepach LEGO. Autobus posiada
malowanie obowiàzujàce w czasach PRL, czyli
bia∏o-czerwone. Ikarus otrzyma∏ warszawskie
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oznaczenia, czyli herb miasta – syrenk´ oraz numery taborowe (numer 289). Posiada równie˝ na
przedzie logo Ikarus. Jego pierwowzór nale˝y
do Klubu Mi∏oÊników Komunikacji Miejskiej
w Warszawie, mo˝na go zobaczyç tutaj:
http://www.kmkm.waw.pl/index.php/tabor-zabytkowy/nasze-autobusy/429-ikarus-260.
Autobus Pana Mateusza ma otwierane
wszystkie drzwi oraz skr´tnà przednià oÊ.
W Êrodku autobusu znajdujà si´ pasa˝erowie,
którzy zaj´li prawie wszystkie 22 miejsca siedzàce dost´pne w ikarusie. OczywiÊcie nie mog∏o
zabraknàç kierowcy, który siedzi w swojej kabinie i kieruje pojazdem. Ma on do swojej dyspozycji kilka wa˝nych elementów: pr´dkoÊciomierz, du˝à kierownic´, gaÊnic´, skrzyni´ biegów oraz kubek z ciep∏à herbatà. Drzwi od
kabiny mo˝na otworzyç.
Rozmiary ikarusa, jak na standardowe wielkoÊci zestawów LEGO, sà imponujàce – zosta∏ zbudowany w skali 1:25, czyli pomniejszony 25 razy w stosunku do prawdziwego autobusu. Mo-

del ma 44 cm d∏ugoÊci, 10 cm szerokoÊci oraz
12,4 cm wysokoÊci. Poni˝ej prezentujemy go
w towarzystwie pude∏ka od zapa∏ek.
Autobus Ikarus 260.04 wg projektu Mateusza
Wawrowskiego bierze udzia∏ w konkursie LEGO
Cuusoo: http://lego.cuusoo.com/ideas/view/
38877. JeÊli projekt zdob´dzie 10 000 g∏osów, b´dzie mia∏ szans´ zostaç oficjalnym zestawem klocków LEGO.
By∏by to pierwszy oficjalny polski zestaw LEGO! Warto zag∏osowaç na ten warszawski projekt m∏odego poznanianina, aby ca∏y Êwiat pozna∏ nasze autobusy z czasów PRL-u. Ponadto
– naszym subiektywnym zdaniem – jest on równie˝ jednym z ciekawszych projektów zg∏oszonych w konkursie.
W chwili zamkni´cia numeru projekt mia∏ „na
liczniku” 3517 g∏osów. Troszk´ musimy si´ postaraç, aby dobiç do 10 000 :-). Ale wspólnymi
si∏ami z pewnoÊcià si´ uda.

Hanna Kowalska
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Ciekawostki z ˝ycia zwierzyny
w Starej Mi∏oÊnie
Kiedy w 2001 r. zamieszkaliÊmy w Starej Mi∏oÊnie, s∏yszeliÊmy, ˝e w okolicznych lasach ˝yje
bardzo du˝o zwierzàt. Spacerujàc po lesie, spotykaliÊmy jedynie ró˝ne ptaki – sójki, dzi´cio∏y,
dudki, wilgi itp. – oraz wiewiórki.
Zimà stworzyliÊmy dogodne warunki dla tych
zwierzàt – karmniki i budki l´gowe. Wiewiórki licznie
odwiedza∏y nasze domostwo. Poniewa˝ mieszkamy
na granicy lasu, wiewiórki goÊci∏y w ogrodzie i na tarasie, a tak˝e obchodzi∏y wko∏o dom po Êcianach.
Cztery lata temu, zbierajàc jagody, spotka∏am 50 m od ogrodzenia m∏odà sarenk´. W ubieg∏ym roku równie˝ spotka∏am stadko ma∏ych sarenek i kozio∏ka na wypasie w jagodzinach.
W tym roku w lutym, w czasie mroênej i Ênie˝nej
zimy, któregoÊ wieczoru podesz∏o do naszego
ogrodzenia stadko sarenek. Rano znaleêliÊmy Êlady oraz rozkopany kopytkami Ênieg a˝ do ziemi

w poszukiwaniu po˝ywienia. Na skutek tego wydarzenia wraz z sàsiadami wynieÊliÊmy do lasu
(z dala od zabudowaƒ) troch´ po˝ywienia w postaci: suchego siana, suchej kukurydzy i marchwi.
Latem, gdy rozpoczà∏ si´ sezon na jagody, widzimy w lesie Êlady objedzonych owoców i liÊci
jagodowych. Od pewnego czasu zaczà∏ regularnie odwiedzaç nas w godzinach 5–7 rano kozio∏ek, widoczny na za∏àczonym zdj´ciu.

Chodzàc przy naszym ogrodzeniu, obgryza liÊcie z jarz´biny, a tak˝e popasa si´ trawà.
W ubieg∏ym tygodniu, siedzàc na tarasie, us∏ysza∏am szelest i spostrzeg∏am naszego „goÊcia”,
ale sp∏oszony przez spacerowicza z psem, uciek∏
p´dem w g∏àb lasu.
Jest to bardzo mi∏e prze˝ycie, ale martwi´ si´
o jego bezpieczeƒstwo, ze wzgl´du na zagro˝enia ze strony spacerujàcych i biegajàcych po naszych lasach psów (tych bez kagaƒca – i nie mówi´ o psach bezpaƒskich!). Sà one zagro˝eniem
niestety nie tylko dla leÊnej zwierzyny. Ostatnio
by∏am Êwiadkiem przera˝ajàcego wydarzenia:
du˝y wilczur zaatakowa∏ drugiego psa, a tak˝e
ugryz∏ w nog´ mojego m´˝a, który chcia∏ je rozdzieliç. Apeluj´ wi´c do Paƒstwa – nawet jeÊli
uwa˝acie, ˝e Wasze psy sà ∏agodne, zak∏adajcie
im kagaƒce, idàc na spacer. Nigdy nie wiadomo,
co i kiedy sprowokuje nawet spokojnego psa do
niespodziewanego ataku.
Pozdrawiam wszystkich mi∏oÊników leÊnej
zwierzyny.

Weronika ¸uksza z ul. Cienistej

Weso∏a pot´gà jest i basta!
Trudno znaleêç w Polsce drugà dzielnic´, w której mieszka∏oby tylu utalentowanych m∏odych
szachistów co w Weso∏ej. Nie jest to kwestia kilku wybranych zawodników, po których – jeÊli
odejdà – pozostanie niewype∏niona pustka. Tegoroczny przyk∏ad jaskrawo pokazuje, ˝e nasi juniorzy zdobywajà medale zarówno w najm∏odszych
grupach wiekowych, jak i w najstarszych.
Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach
Szybkich i B∏yskawicznych sà bez wàtpienia najwiekszà imprezà szachowà dla juniorów w naszym kraju. Liczba ponad 800 zawodników przyst´pujàcych do turnieju jest wielce wymowna.
Trzy m´czàce dni, ponad 400 szachownic, 10
grup wiekowych, 33 partie szachowe rozegrane
przez ka˝dego uczestnika to skrót tego, co odby∏o si´ w Olsztynie na poczàtku sierpnia w ramach tegorocznych mistrzostw.
Nie po raz pierwszy z przyjemnoÊcià mo˝emy podsumowaç imprez´, jako ˝e nasze
dzieci zdoby∏y w sumie 5 medali i wysokie, punktowane w klasyfikacji sportu m∏odzie˝owego
miejsca w pierwszej dziesiàtce.
W jednej z najm∏odszych
grup Magdalena Haraziƒska,
uczennica szko∏y SP 353, zdoby∏a z∏oty medal i tytu∏ mistrzyni Polski juniorek w szachach
b∏yskawicznych w grupie D10
(dziewcz´ta do lat 10). W szachach szybkich zdoby∏a srebrny
medal i tytu∏ wicemistrzyni.
Jej siostra Ewa zdoby∏a dwa
bràzowe medale: jeden w szachach szybkich i drugi w b∏yskawicznych w grupie juniorek
do lat 16.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Po sàsiedzku do Haraziƒskich mieszkajàcy
Bartek Nowicki zdoby∏ bràzowy medal w najstarszej grupie ch∏opców do lat 18 w szachach
szybkich i punktowane 7 miejsce w szachach
b∏yskawicznych.
Kolejna mieszkanka naszego osiedla – Kinga
Pastuszko – zdoby∏a wysokie, punktowane miejsca 6 i 5 odpowiednio w szachach szybkich i b∏yskawicznych w grupie D16, co bioràc pod uwag´, ˝e w grupie startowa∏y 34 najlepsze w Polsce zawodniczki, jest sporym osiàgni´ciem.
Sukcesy naszych szachistów biorà poczàtek
w szkole szachowej prowadzonej przez Êp. Jana
Brustmana. By∏ on pierwszym nauczycielem
wszystkich wymienionych juniorów poza najm∏odszà Magdà. Magda za to pierwsze szachowe kroki stawia∏a na zaj´ciach prowadzonych przez córk´ Pana Jana arcymistrzyni´ Agnieszk´ Brustman.

Na kolejne emocje z udzia∏em naszych juniorów nie b´dziemy czekaç d∏ugo. Ju˝ pod koniec
wrzeÊnia w Czarnogórze rozpocznà si´ Mistrzostwa Europy Juniorów w Szachach Klasycznych.
Oby kolejne dobre wieÊci nadesz∏y niezw∏ocznie
po zakoƒczeniu rozgrywek.

Anna Haraziƒska

ZAPISY do Grup Początkujących
wt-czw – 16:30–17:30 (ur. 2008)
wt-czw-pt – 17:30–18:45 (ur. 07/06)
wt-czw-pt – 18:45–20:00 (ur. 05/04)
pn-śr-pt – 18:15–19:30 (ur. 03/02/01)

Zapraszamy chłopców i dziewczynki!
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Obóz Koronowo 2013
Jak co roku zawodnicy sekcji pi∏ki no˝nej KS Weso∏a wyjechali na obóz
treningowy, przygotowujàcy ich do nowego sezonu ligowego. W tym roku przebywali w oÊrodku nad Zalewem Koronowskim, w Borach Tucholskich. Na trzech turnusach, pod okiem trenerów, swoje umiej´tnoÊci doskonali∏o 93 zawodników: 14 zawodników w wieku 8–9 lat, 40 zawodników w wieku 10–11 lat oraz 39 zawodników w wieku 12–15 lat.

Tajniki ∏ucznictwa – cz. 2
¸uki bloczkowe (typu Compound)
Compound, czyli ∏uk bloczkowy, to
∏uk XXI wieku. Jego g∏ównà cz´Êcià jest
majdan, który s∏u˝y do mocowania innych elementów, takich jak celowniki
i stabilizatory. ¸uki tego typu na koƒcach ramion majà zamontowane okràg∏e lub owalne bloczki. System dodatkowych kabli oraz specjalna budowa
ramion i majdanu powodujà, ˝e strza∏a
wylatuje z tego ∏uku z wi´kszà pr´dkoÊcià. Si∏a naciàgu mo˝e wynosiç od 30 do 100 funtów (13,5–45 kg), co
przek∏ada si´ na szybkoÊç strza∏y od 46 do 113 m/s.
CelnoÊç ∏uku bloczkowego jest porównywalna do strza∏u z broni palnej. W Stanach Zjednoczonych poluje si´ tymi ∏ukami na niedêwiedzie,
bizony czy dziki. Niestety, w Polsce ∏uki te sà ma∏o popularne.

Barbara Koz∏owska
Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w ∏ukach bloczkowych

Ka˝dy dzieƒ rozpoczyna∏ si´ porannym biegiem, który by∏ tylko wst´pem
do dwóch treningów – rannego i popo∏udniowego. W napi´tym programie zaj´ç znalaz∏ si´ jednak czas na odpoczynek, wycieczki, wspólne zabawy oraz kàpiele w Zalewie Koronowskim.

Anna Ksi´˝opolska
KS Weso∏a

SEKCJA ¸UCZNICZA UKS WESO¸EK,
Warszawa-Weso∏a, pl. Wojska Polskiego 28
PROWADZI NABÓR dziewczàt i ch∏opców rocznik 1998–2004.
Wi´cej informacji – trener-wolontariusz Hanna Koz∏owska,
tel. 516 391 802 lub e-mail hanna.kozlowska1@op.pl. Zapraszamy!

Tekst sponsorowany

Wrzesieƒ to najlepszy czas, by zaczàç!
Uczniowski Klub Sportowy
MG-Sports serdecznie zaprasza nie tylko dzieci
i m∏odzie˝, ale te˝ doros∏ych do rozpocz´cia aktywnoÊci sportowej w∏aÊnie teraz, jesienià, w jednej z wielu proponowanych
przez klub form:
SEKCJA P¸YWACKA, w ramach
której zapewnione sà: p∏ywanie i treningi sportowe, uczestnictwo w zawodach
p∏ywackich oraz ogrom satysfakcji z rozwoju sportowego i kolejnych osiàgni´ç.
Aktualnie trwa nabór do sekcji. Wymagana umiej´tnoÊç minimum dwóch stylów p∏ywackich. Kategorie wiekowe zaczynajà si´ od 6 lat, jest te˝ kategoria
„Master Class” – treningi dla doros∏ych.
Dla osób, które jeszcze p∏ywaç nie potrafià MG-Sports prowadzi SZKÓ¸KI
P¸YWACKIE, oferujàce:
■ nauk´ i doskonalenie p∏ywania,
■ p∏ywanie dla niemowlàt,
■ p∏ywanie dla przedszkolaków,
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■

p∏ywanie dla uczniów szkó∏
podstawowych i gimnazjalnych,
■ p∏ywanie dla doros∏ych.

AktywnoÊç fizyczna w wodzie niekoniecznie musi byç
p∏ywaniem. Niezwykle przyjemnà i niosàcà wiele korzyÊci
zdrowotnych formà ruchu
w basenie jest AQUA AEROBIC.
Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z MG-Sports mo˝esz wziàç udzia∏
w trzech jego formach:
■ fitness w wodzie,
■ rehabilitacja w wodzie,
■ wielofunkcyjny trening w wodzie.
A mo˝e TRIATLON? To wszechstronna
dyscyplina sportowa b´dàca kombinacjà
p∏ywania, kolarstwa i biegania. Nasza
okolica, pe∏na zieleni i z rozrastajàcà si´
siecià Êcie˝ek rowerowych, posiadajàca
kilka p∏ywalni, jest wr´cz stworzona do
tej dyscypliny sportu. Do zapisania si´ do
sekcji wymagana jest umiej´tnoÊç p∏ywania, jazdy na rowerze i biegania. Kategorie wiekowe zaczynajà si´ od 6 lat.

Treningi klubu odbywajà si´ w trzech
obiektach:
• Aquapark Wesolandia
• Villa Park Weso∏a
• MOSIR Miƒsk Mazowiecki
Spotkania informacyjne:
Terminy:
14.09 (sobota), godz. 10.00–12.00
16.09 (poniedzia∏ek), godz. 18.00–20.00
21.09 (sobota), godz. 10.00–12.00
23.09 (poniedzia∏ek), godz. 18.00–20.00
26.09 (czwartek), godz. 18.00–20.00
Miejsce:
Szko∏a Podstawowa Nr 174, Plac Wojska
Polskiego 28, Warszawa-Weso∏a
Kontakt:

UKS MG-SPORTS
Prezes Micha∏ Guzik
tel. 516 041 633
mgsports@o2.pl
www.mgsports.pl
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Ka˝dy przeszed∏ szkolenie z pierwszej pomocy i technik autoratownictwa. Zg∏´biliÊmy tajniki szermierki i ∏ucznictwa. Dni na Sportowiskach uatrakcyjni∏y rozgrywki
paintballowe, „szpieg”, „powstaniec” i „goràczka z∏ota” – czyli klubowe gry fabularne i animacje
wieczorne. Nie zabrak∏o bia∏ej,
czerwonej i zielonej nocy, którymi
Sportteam Zdrowy Styl od lat zaskakuje. Ch´tni zdobyli uprawnienia M∏odszego Ratownika WOPR,
tenisowe licencje i karty p∏ywackie, a ka˝de Sportowisko koƒczy∏o
si´ uroczystym podsumowaniem
zmagaƒ sportowych – W.W.S. –
DADAJ i OLECKO Trophy! Ka˝dy
uczestnik otrzymywa∏ okolicznoÊciowe koszulki i pamiàtkowe dyplomy, by∏y
wyró˝nienia indywidualne za liczne konkursy
i obowiàzkowo puchary wraz z medalami.

Tenis, p∏ywanie i ratownictwo to
sekcje UKS Sportteam, których cz∏onkowie wraz z kole˝ankami i kolegami
sympatyzujàcymi z klubem aktywnie
sp´dzali czas na Sportowiskach.
Organizatorzy Sportteam Zdrowy
Styl i wykwalifikowana, kreatywna
oraz pracujàca z pasjà kadra trenerska
zafundowali uczestnikom pot´˝ne
spektrum atrakcji. Autorska i nowoczesna formu∏a naszych wyjazdów po
raz kolejny cieszy∏a si´ uznaniem rodziców oraz zadowoleniem ich wypoczywajàcych pociech. Po przygod´, sportowe treningi i wyjàtkowe letnie animacje podczas
trzech wakacyjnych Sportowisk
wyjecha∏o prawie 200 dzieci
w wieku 6–17 lat. Dla wielu
z nich nie by∏ to pierwszy wypoczynek w klimacie Sportteam
Zdrowy Styl, a dla tych, którzy
do∏àczyli do nas w tym roku,
z pewnoÊcià nie ostatni!
Dla najm∏odszych przygotowaliÊmy profil Fan Active ukierunkowany na wszechstronny rozwój fizyczny
i intelektualny. StworzyliÊmy komfortowe warunki, otoczyliÊmy troskà i opiekà, dbajàc, by
Sportowisko by∏o najlepszym poczàtkiem samodzielnych wyjazdów (bez rodziców). Odpowiednio dla ka˝dej grupy wiekowej dopasowaliÊmy
treÊç zaj´ç, poziom treningowy i program dnia,
a wszystko realizowaliÊmy zgodnie z ideà naszego klubu: „Uczymy! Rozwijamy! Bawimy! – RadoÊnie! Profesjonalnie! Bezpiecznie!”.
Dla starszych by∏ profil Adventure – du˝o ruchu, Êwietna zabawa i wspania∏e przygody. Codziennie zaprawy poranne, nocne eskapady oraz
wachty. Liczne treningi przeplata∏y si´ z grami
fabularnymi oraz wyprawami ˝eglarskimi, kajakowymi i terenowymi na orientacj´.
Czas atrakcyjnie zorganizowany, wi´c o le˝eniu do góry brzuchem nie by∏o mowy!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dla spragnionych sportowych wyzwaƒ by∏y równie˝ profile: tenisowy i p∏ywacko-ratowniczy,
na których intensywnie doskonaliliÊmy umiej´tnoÊci, analizowaliÊmy technik´ i przekazywaliÊmy
specjalistycznà wiedz´ naszym podopiecznym. Programy realizowaliÊmy zgodnie z wytycznymi Polskiego Zwiàzku Tenisowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Te wakacje, podobnie jak w ubieg∏ych latach,
sp´dziliÊmy w naszych ukochanych miejscowoÊciach Dadaj i Olecko – bliskoÊç natury, lasy i jeziora oraz profesjonalne obiekty sportowe to wymarzone warunki na letni wypoczynek. Codziennie ka˝dy profil realizowa∏ treningi tenisowe
i p∏ywackie, zaj´cia ˝eglarskie i windsurfingowe,
by∏y kajaki, gry terenowe i zabawy integracyjne
oraz gimnastyka i çwiczenia ogólnorozwojowe.

Zakoƒczeniem letniego festiwalu Sportteam
Zdrowy Styl by∏a Familiada – wyjazdy pt.
„Wspólnie i samodzielnie! Aktywnie i na luzie!
Rodzinnie i z przyjació∏mi!”. Tam cz´Êç zaj´ç poprowadziliÊmy osobno dla dzieci i osobno dla
doros∏ych, a w cz´Êci bawiliÊmy si´ razem podczas rodzinnych animacji.
Plan dnia by∏ zorganizowany w taki sposób,
by doroÊli mogli równie˝ znaleêç chwil´ dla siebie. By∏ tenis, wodne atrakcje, zabawy w terenie
i animacje popo∏udniowe dla dzieci oraz wieczorne dla rodziców ;-)! Wszystko w mi∏ym towarzystwie i sympatycznej atmosferze.
Wakacje na finiszu, wi´c wracamy do klubowych treningów – od wrzeÊnia kontynuujemy zaj´cia sportowe, wi´c szykujcie si´ na pot´˝nà
dawk´ ruchu ;-)! Prowadzimy zapisy na treningi
tenisowe – zaj´cia dla doros∏ych, dzieci i rodzin
oraz lekcje z nauki i doskonalenia p∏ywania (informacje: 500-055-873). Tymczasem zapraszamy
Was do obejrzenia naszych galerii, relacji i filmowych prezentacji z wakacji. Jak to by∏o, zobaczycie na www.sportteam.pl oraz Facebooku, fanpage – Sportteam Zdrowy Styl. Do zobaczenia ;-)!
Tomasz Urbanek i Przemys∏aw Âwiercz
– organizatorzy
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Biegówki Weso∏a – komunikatów kilka

Ruszaj si´ z g∏owà!
Dla doros∏ych m´˝czyzn powy˝ej 50 roku ˝ycia
Rusza nabór do bezp∏atnych kompleksowych badaƒ
wydolnoÊciowych i trzymiesi´cznej opieki trenerskiej.
Cel: Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej poprzez
usprawnienie narzàdu ruchu, uk∏adu sercowo-naczyniowego, oddechowego i obni˝enie t∏uszczowej masy cia∏a
u doros∏ych m´˝czyzn.
Zapraszamy biegaczy, którzy chcà sprawdziç skutecznoÊç swojego treningu, ale równie˝ osoby ma∏o aktywne, które chcà poznaç przepis na zdrowie. B´dà one mia∏y
mo˝liwoÊç korzystania z rad i uczestniczenia w specjalnie
dla nich przygotowanych zaj´ciach, na których zastosowane b´dà çwiczenia fizyczne bazujàce na dyscyplinach: narciarstwo biegowe, wioÊlarstwo i lekkoatletyka.
Kontakt: 697-052-296, e-mail: vitexk@interia.pl.

Dla dzieci z klas 1–3 i 4–6
Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ na treningi ogólnorozwojowe b´dàce wprowadzeniem do dyscyplin sportowych: narciarstwo biegowe, szermierka, badminton, lekkoatletyka, wioÊlarstwo, sporty zespo∏owe. Miejsce zaj´ç: dla
dzieci z klas 1–3 Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1, dla
dzieci z klas 4–6 Szko∏a Podstawowa nr 173, ul. Trakt Brzeski 18. Animatorów zaj´ç b´dzie mo˝na spotkaç na rozpocz´ciu roku szkolnego przy podanych wy˝ej szko∏ach.
Kontakt: 509-809-523, e-mail: projektsport.wesola@
gmail.com.

Dla tych, co biegajà, i tych, co biegaç nie lubià
lub nie mogà
Ju˝ od maja Biegówki Weso∏a realizujà program systematycznych treningów prozdrowotnych i przygotowujàcych do sezonu narciarskiego. W zgodnej opinii czo∏owych
trenerów narciarstwa biegowego dobrze przepracowany
okres bezÊnie˝ny gwarantuje sukces podczas zawodów.
Systematycznà prac´ nad koordynacjà, równowagà, si∏à
oraz wydolnoÊcià mo˝na realizowaç przy u˝yciu prostych
przyrzàdów na zaj´ciach prowadzonych wed∏ug autorskiego programu TN Biegówki Weso∏a. Zaj´cia sà realizowane
w trzech blokach programowych:
Poniedzia∏ek: „Równowaga i koordynacja” – çwiczenia majà na celu popraw´ czucia proprioceptywnego.
Sobota: „Imitacje narciarskie” – trening z zastosowaniem kijów i przyrzàdów pomocniczych. G∏ównym zadaniem jest poprawa wytrzyma∏oÊci si∏owej.
Niedziela: „Nartorolki” – to trening koordynacji i równowagi, ale te˝ doskona∏a zabawa.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych bez wzgl´du na wiek
i poziom przygotowania sportowego.
Kontakt: 501-265-685, biegowki.wesola@gmail.com,
www.biegowkiwesola.org.

Katarzyna Witek

Staropolskie Zag∏´bie
Przemys∏owe i dinozaury
o∏o PTTK w Weso∏ej zaprasza na kolejnà wycieczk´, tym razem
K
w rejon Staropolskiego Zag∏´bia Przemys∏owego – pó∏nocnà cz´Êç
regionu Êwi´tokrzyskiego. Sà tu cenne zabytki architektury, ciekawe
obiekty przyrodnicze czy miejsca zwiàzane z historià literatury. Jednà za
specjalizacji regionu sà unikatowe obiekty zwiàzane z historià hutnictwa
i metalurgii, poczàwszy od prehistorycznych dymarek poprzez zak∏ady Staropolskiego Zag∏´bia Przemys∏owego budowane w poczàtkach XIX w.
przez St. Staszica do zak∏adów Centralnego Okr´gu Przemys∏owego
z okresu mi´dzywojennego.
Nowà specjalnoÊcià tego terenu stajà si´ równie˝ miejsca i Êlady ˝ycia
dinozaurów, b´dàce wynikiem niedawnych g∏oÊnych w Êwiecie odkryç polskich paleontologów.
W Szyd∏owcu zobaczymy renesansowy ratusz oraz gotycki koÊció∏ parafialny w postaci jak z XIV w. z ciekawymi zabytkami sztuki.
W sàsiednich Chlewiskach zwiedzimy zabytkowà hut´ z XIX w., która
pracowa∏a do 1940 r. Jest tu kompletny wielki piec na w´giel drzewny z ciàgiem technologicznym do wytopu ˝eliwa. Huta posiada równie˝ ekspozycj´
zabytkowych motocykli i samochodów. Nast´pnie w leÊnym rezerwacie Gagaty So∏tykowskie zobaczymy tropy stada dinozaurów odciÊni´te w ska∏ach
z okresu jury oraz rosnàcy od 670 lat w miejscowoÊci Bartków s∏ynny dàb
Bartek. Sobot´ koƒczymy w Sielpi Wielkiej. Znajduje si´ tu du˝e sztuczne
jezioro, które powsta∏o w pocz. XIX w. dla nap´du maszyn w znajdujàcej si´
tu starej walcowni i pudlingarni, którà obejrzymy ju˝ w niedziel´.
Kolejnym obiektem b´dzie dworek-muzeum Henryka Sienkiewicza
w Obl´gorku, który zosta∏ mu podarowany w 1900 r. Aby nie zasiedzieç si´
w autokarze, odb´dziemy tak˝e spacer zachodnià cz´Êcià pasma ¸ysogór
do najwy˝szego szczytu Gór Âwi´tokrzyskich ¸ysicy (611 m).
Ostatnim obiektem b´dzie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Nowoczesna, otwarta w 2001 r. ekspozycja pokazuje rozwój technologii w hutnictwie ˝elaza. Zawiera obiekty starej huty Staszica z 1841 r.,
kompletny wielki piec z szybem za∏adowczym z koƒca XIX w., wielkà maszyn´ parowà do nap´du dmuchaw, rekonstrukcje starachowickich kopalƒ rudy ˝elaza i inne obiekty. Ponadto w 2 halach znajduje si´ wystawa
paleontologiczna z rekonstrukcjà lasów z okresu ˝ycia dinozaurów, licznymi naturalnej wielkoÊci ich replikami oraz skamienia∏oÊciami i ska∏ami
z ich tropami odkrytymi w rejonie Êwi´tokrzyskim.
Mamy nadziej´, ˝e ta wielotematyczna trasa zaspokoi zainteresowania
wszystkich uczestników wycieczki.
Termin: 19–20 paêdziernika 2013
Wyjazd: 19 paêdziernika 2013, zbiórka na parkingu pod halà sportowà przy ul.
Pogodnej o godz. 7.00
Powrót: w to samo miejsce w niedziel´ ok. godz. 22.00
Wpisowe: doroÊli – 210,00 z∏, dzieci do lat 15 – 190,00 z∏ (p∏atne w ciàgu 7 dni
od zg∏oszenia)
Wy˝ywienie: obiad i kolacja w sobot´, Êniadanie i obiad w niedziel´
Noclegi: OW „¸ucznik” w Sielpi
Zg∏oszenia: do 12 paêdziernika 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Les∏aw Karst, tel. 601 284 304
Miejsc: 55
Marcin J´drzejewski

NAUKA JAZDY KONNEJ

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

12

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a we wrzeÊniu
OÂRODEK KULTURY W DZIELNICY
WESO¸A M.ST. WARSZAWY
Warszawa-Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

14 wrzeÊnia (sobota)
NA OBRZE˚ACH – VI edycja pleneru
teatralnego.
• godz. 18.00–20.00 – Zieloni Zielonka
– Arlekinada. Dwugodzinny program teatralno-cyrkowy o charakterze animacyjno-edukacyjnym, szczególnie atrakcyjny
dla dzieci i m∏odzie˝y.

• godz. 20.00 – Teatr Akt – P∏onàce la-

29 wrzeÊnia (niedziela), godz. 17.00

ski 4. Wieczorny spektakl jest nietypowà
formà pokazu ogniowego.
Wi´cej informacji na stronie obok.

INDONEZJA – pokaz slajdów i opowieÊci
z podró˝y Katarzyny Seku∏y i ¸ukasza Sacharczuka.
Indonezja to kraina wielu kultur, sk∏adajàca
si´ z ponad 17 tysi´cy wysp oraz blisko 200
wulkanów. Ka˝da wyspa to odr´bny Êwiat
– inna kultura, inna religia i inna natura. Staro˝ytne hindusko-jawajskie Êwiàtynie na Bali
sàsiadujà tu z nowoczesnymi luksusowymi
kurortami, gdzie rocznie przewijajà si´ miliony turystów. Sà jednak miejsca, gdzie turysta
to widok tak rzadki, ˝e starsi chcà robiç sobie
z nim zdj´cia, a dzieci chowajà si´ zawstydzone. Gdzie turysta wcià˝ jest traktowany jak
goÊç, którym nale˝y si´ zaopiekowaç i pomóc.

ORGANIZATORZY: Teatr Akt przy wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.
PROJEKT DOFINANSOWANY JEST PRZEZ
MIASTO STO¸ECZNE WARSZAW¢.

22 wrzeÊnia (niedziela), godz. 18.00
TA¡CZÑCE EURYDYKI – koncert z∏o˝ony
z piosenek Anny German i Ireny Santor w wykonaniu Aleksandry Okrasy-Wachowskiej
(sopran) i W∏odzimierza Trzeciaka (fortepian). Prowadzenie – Andrzej Przybyciƒski.

19 wrzeÊnia (czwartek), godz. 19.00

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

R¢KODZIE¸O TO TAK˚E SZTUKA –
wernisa˝ wystawy prac Ireny Jankowskiej.

„POGODNA”
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net

15 wrzeÊnia (niedziela), godz. 17.00
ÂLADAMI MARCO POLO – Chiny poza
utartymi szlakami. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Anny i Marcina Szymczaków.
„Chiny fascynowa∏y nas od zawsze, zniech´cajàc jednoczeÊnie ogromnà liczbà chiƒskich turystów. Dlatego w naszych podró˝ach do Paƒstwa Ârodka cz´sto schodziliÊmy
z utartych szlaków. Tak by∏o w 2006 roku,
gdy byliÊmy w Tybecie. Tak te˝ sta∏o si´ teraz, gdy Êladami Marco Polo ruszyliÊmy
z Pekinu przez Gansu, Qinghai do Xinjangu.
Podró˝ ta pokaza∏a nam, ˝e w Chinach nadal mo˝na znaleêç dzikie, odludne miejsca
z fascynujàcà przyrodà i spektakularnymi
zabytkami. Prze˝yliÊmy teraz niesamowite
przygody, przemierzajàc pustyni´ Badai Jaran, w´drujàc przez góry Bogda Shan, zwiedzajàc tybetaƒskie klasztory, a wszystko to
z naszà 4-letnià córkà...”.

20 wrzeÊnia (piàtek), godz. 10.50
Z CZEGO POLSKA W ÂWIECIE S¸YNIE
– koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa
dla dzieci”. W programie prezentacja polskich
kompozycji na sopran, skrzypce i fortepian.

21 wrzeÊnia (sobota), godz. 18.00
JAZZ PO POLSKU , czyli piosenki
„J
z Kabaretu Starszych Panów i nie tylko...”. Wieczór polskich kompozycji w wykonaniu Magdaleny Kujawskiej z towarzyszeniem instrumentów klawiszowych.
W programie subtelny swing, ∏agodna bossa
nova i szczypta latynoskich ˝ywio∏ów
w utworach m.in. Jerzego Wasowskiego i Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Krzysztofa Komedy z tekstami Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Wojciecha M∏ynarskiego.

28 wrzeÊnia (sobota), godz. 18.00

TAJEMNICA MEDALIONU – spotkanie
autorskie z pisarkà Joannà Svensson.
Prowadzenie – Jan Zdzis∏aw Brudnicki.
Fragmenty powieÊci zaprezentuje Tadeusz
Lempkowski.
Odziedziczony
przez Juli´ medalion
oka˝e si´ kluczem do
wyjaÊnienia wielu losów ludzkich, a jednoczeÊnie otworzy
drzwi do jej nowego
Specjalista chorób wewn´trznych
˝ycia. CzterdzieÊci lat
Nefrolog
to dla kobiety maLekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
giczna liczba. Kobiety
w tym wieku chcà
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
byç po˝àdane i atrakul. S∏owackiego 33
cyjne. Niemniej jed05-075 Warszawa-Weso∏a
tel.
nak zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e to pó∏metek ich ˝ycia.

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Koncerty
skrzypcowe
kiedy b´dzie odchodzi∏
ten starszy pan z trzeciego pi´tra
zabierze ze sobà skrzypce
bo skrzypce te˝ majà dusz´
mawia starszy pan
taki ko∏eczek w Êrodku
po w∏osku anima
zatem kiedy odejdzie
ten starszy pan z trzeciego pi´tra
b´d´ s∏yszeç nad g∏owà koncerty
skrzypcowe
mo˝e tylko nieco ciszej
ni˝ zwykle
Zuzanna G.

Niektóre godzà si´ ze stagnacjà i monotonià
˝ycia rodzinnego, ale w marzeniach chcia∏yby,
aby coÊ si´ zmieni∏o. Sà te˝ i takie jak Julia,
która mimo ˝e niczego nie planuje, prze˝yje
raz jeszcze wielkà mi∏oÊç. B´dzie uwielbiana,
kochana i wynoszona ponad wszystko.
W tej ksià˝ce historia ∏àczy si´ z teraêniejszoÊcià, a perypetie bohaterki przeplatane sà
z wàtkami kulturowymi i obyczajowymi Polski, Szwecji, Niemiec i Izraela.

29 wrzeÊnia (niedziela), godz. 16.00
KRÓLIK BAKS – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Teatru Urwis.
Sprytny, lecz leniwy królik Baks w pogoni
za najs∏odszà marchewkà trafia w nieznany
dla siebie Êwiat. Prze˝ywa liczne przygody
i nawiàzuje nowe znajomoÊci. Po wielu perypetiach i nieoczekiwanych zdarzeniach przekonuje si´, ˝e najwa˝niejsza jest przyjaêƒ.

OK Weso∏a
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Plener teatralny

„Na obrze˝ach”

Teatr Akt i OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a serdecznie zapraszajà w dniu 14 wrzeÊnia
na dwa plenerowe wydarzenia teatralne:
■ „Arlekinada” – animacje teatralne

Zielonych Zielonka – godz. 18.00–20.00
Dwugodzinny program teatralno-cyrkowy
o charakterze animacyjno-edukacyjnym,
szczególnie atrakcyjny dla dzieci i m∏odzie˝y.
W programie: plenerowy warsztat pantomimy i teatru ulicznego, poznawanie tajników
cyrku, ˝onglerka, clownada, rozrywki i zabawy, animacje kijem, chodzenie na szczud∏ach, kr´cenie talerzykiem cyrkowym itp.
■ „P∏onàce laski 4” – spektakl plenero-

wy Teatru Akt – godz. 20.00
Wieczorny spektakl jest nietypowà formà
pokazu ogniowego. W sposób zabawny
i przewrotny opowiada o odnajdywaniu radoÊci ˝ycia w prozaicznych zdarzeniach dnia
codziennego. Animacj´ ognia, ekspresyjny
taniec, barwne i dynamiczne obrazy przeplatajà sceny ukazujàce odrobin´ nostalgii,
która pojawia si´ wraz z ka˝dà dobrze prze˝ytà chwilà. Lekki, nieco sentymentalny obraz dla ka˝dego widza. Podobnie jak
w wi´kszoÊci przedstawieƒ, aktorzy Teatru
Akt pos∏ugujà si´ uniwersalnym j´zykiem
cia∏a, gestów i mimiki.
Projekt dofinansowany jest przez miasto
sto∏eczne Warszaw´.

Ceramika i decoupage zapraszajà!
Koniec wakacji wcale nie musi kojarzyç si´
z koƒcem przyjemnoÊci, wiedzà o tym wszyscy,
którzy przychodzà do OÊrodka Kultury w Weso∏ej
oraz filii ODT Pogodna na ceramik´ i decoupage.
Wraz z poczàtkiem roku
szkolnego z uÊmiechem na
ustach, opaleni, wypocz´ci
przybiegajà mali, przychodzà
równie˝ duzi i ruszajà do lepienia z gliny oraz malowania kolorowymi serwetkami.
Zaczynamy siódmy rok lepienia i czwarty decoupage’owania. Przed nami
mnóstwo wspania∏ych spotkaƒ, rozmów, realizacji pomys∏ów i zawsze niebanalnych efektów pracy. Przed nami tak˝e planowane wystawy, festiwal ceramiczny, konkursy
plastyczne i plener. Pragn´ równie˝ przypomnieç, ˝e zarówno ceramika, jak i decoupage
trwajà po 2 godziny zegarowe! Wszyscy uczestnicy zaj´ç nie muszà martwiç si´ o materia∏y,

gdy˝ zapewniamy glin´ w ró˝nych kolorach, angoby, szkliwa i oczywiÊcie wypa∏ koƒcowy. Pracujemy tylko na dobrych lakierach, klejach, reliefach i farbach. U˝ywamy szkliw spo˝ywczych,
bezpiecznych dla zdrowia.
Wszystkie stworzone prace stajà si´ w∏asnoÊcià ich
autorów. Zapraszamy tak˝e rodzeƒstwo, gdy˝ druga osoba p∏aci po∏ow´ ceny za miesiàc. Wszystko to
sprawia, ˝e nasze sekcje
sà niepowtarzalne i cieszà
si´ nies∏abnàcym zainteresowaniem od kilku ju˝ lat.
Nie czekaj, zadzwoƒ lub przyjdê i zapisz si´!
OK Weso∏a: tel. 22 773 61 88
ODT Pogodna: tel. 22 427 37 74, 793 830 307
Zapraszam!

Dorota ¸asisz
instruktor sekcji

Konkurs fotograficzny „RadoÊç Wiary”

– DO 30 WRZEÂNIA!
„To wam powiedzia∏em, aby radoÊç moja w was by∏a
i aby radoÊç wasza by∏a pe∏na” /J 15,11/

– o Chrystusowym przes∏aniu i o radoÊci
wiary tym razem... przez obiektyw
Parafia NSPJ w Starej Mi∏oÊnie zaprasza do udzia∏u w mi´dzyparafialnym konkursie fotograficznym „RADOÂå
WIARY”. Na zdj´cia ukazujàce radoÊç z bycia w bliskiej
i budujàcej relacji z Bogiem czekamy do 30 wrzeÊnia pod
adresem e-mailowym radoscwiary@gmail.com. Wi´cej
szczegó∏ów o konkursie oraz jego Regulamin znajdujà si´
na stronie www.parafiastarmilosna.pl.
Serdecznie zach´camy do udzia∏u w konkursie i do
dzielenia si´ radoÊcià wiary z innymi!!!

OK Weso∏a

Ewa Stolarz

Zapraszamy na V spacer po Weso∏ej
W sobot´ 21 wrzeÊnia odb´dzie si´ kolejny
z cyklu wznowionych po wakacjach, bezp∏atnych spacerów z przewodnikami po naszej
najbli˝szej okolicy. Poni˝ej przedstawiamy
szczegó∏y, serdecznie zapraszajàc do udzia∏u.

21 wrzeÊnia 2013, godz. 11.00
Miejsce spotkania: obok Aqua Parku Wesolandia, ul. Wspólna 4 (róg Piastowskiej)
W dniu 21 wrzeÊnia zapraszamy na spacer
po osiedlach Zielona i Grzybowa. Pójdziemy Êladem dawnych mieszkaƒców, którzy
jadàc do Warszawy, dwukrotnie (!) przekraczali granic´ paƒstwa. Podczas w´drów-

14

ki b´dzie mo˝na us∏yszeç histori´ ˝ycia
Êw. Brata Alberta, dowiedzieç si´, co Lelewel robi∏ w Grzybowej, poznaç przedwojennà histori´ miejscowej szko∏y, zobaczyç
pewien mural. Podczas spotkania b´dziemy
szukaç pomników przyrody, cieszyç si´ widokiem zabytkowych willi, ukrytych poÊród
licznych uliczek. Zbadamy, co robi∏ w lesie
Józef Pi∏sudski. A gdy zg∏odniejemy, b´dziemy mogli uraczyç si´ opowieÊcià o pewnej warszawskiej piekarni...
W tegorocznym cyklu oby∏y si´ ju˝ cztery
spacery: dwa po osiedlu Stara Mi∏osna pt.
„Dlaczego Mi∏osna” i „Co ma piernik do

wiatraka, czyli Stanis∏aw Staszic a Stara Mi∏osna”, jeden w Weso∏ej-Centrum pt. „Po
kolei o Kolei” oraz po Osiedlu Wojskowym.
Przed nami jeszcze cztery spotkania, na które serdecznie zapraszamy mi∏oÊników poznawania tajemnic weso∏owskich osiedli.
Renata Miros
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R´kodzie∏o to tak˝e sztuka
Wywiad z Panià Irenà Jankowskà, mieszkankà
Sulejówka, której szyde∏kowe obrazy b´dà pokazane w Filii OÊrodka Kultury Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Jana Paw∏a II 25. Uroczyste otwarcie wystawy odb´dzie
si´ dnia 19 wrzeÊnia 2013 r. o godzinie 19.00.
Z autorkà prac rozmawia Bo˝ena Stefaƒska.
Od prawie 30 lat jest Pani mieszkankà Sulejówka, ale pochodzi Pani z Podlasia, czy mo˝e nam Pani coÊ o sobie opowiedzieç?
Urodzi∏am si´ w 1926 roku w Adamowie na Podlasiu. Mama pochodzi∏a ze szlacheckiej, herbowej
rodziny Ponikowskich, ojciec zaÊ, Bronis∏aw Makarewicz, by∏ rzemieÊlnikiem, robi∏ wozy drewniane,
zajmowa∏ si´ tak˝e stolarkà. Kiedy mia∏am kilka lat,
zmar∏ na skutek powik∏aƒ po operacji wyrostka robaczkowego. Mama zosta∏a sama z dwójkà ma∏ych
dzieci. W 1936 roku jako 10-letnia dziewczynka wyjecha∏am z mamà i m∏odszym bratem Stasiem do
Bia∏ej Podlaskiej, przygranicznego miasta o tradycjach patriotycznych, gdzie stacjonowa∏y dwa pu∏ki
Wojska Polskiego. Mama by∏a z zawodu krawcowà,
mia∏a swój zak∏ad krawiecki i przyjmowa∏a nawet
uczennice na przyuczenie do zawodu. Potrafi∏a tak˝e szyde∏kiem robiç pi´kne koronki i serwetki. W ten
sposób zarabia∏a na nasze utrzymanie.
Kiedy wybuch∏a wojna we wrzeÊniu 1939
roku, sytuacja rodziny pogorszy∏a si´, jak sobie radziliÊcie?
Czasy okupacji by∏y ci´˝kie dla wszystkich,
zw∏aszcza dokuczliwy by∏ g∏ód, egzekucje na ulicy,
przymusowe wywózki na roboty i do niemieckich
obozów koncentracyjnych. Kiedy zacz´∏a si´ wojna, zaliczy∏am szeÊç klas szko∏y podstawowej,
a siódmà klas´ ju˝ koƒczy∏am na tajnych kompletach, za co grozi∏a nauczycielom i uczniom Êmierç.
Mama nadal pracowa∏a jako krawcowa, ale ˝eby
coÊ kupiç do jedzenia, trzeba by∏o godzinami staç
w kolejce. KiedyÊ raz wraca∏am z Adamowa od rodziny, gdzie ka˝dego lata pomaga∏am przy ˝niwach. Na stacji w Bia∏ej Podlaskiej zosta∏am zatrzymana przez Niemców. Mia∏am wtedy 16 lat.
Uzbrojony Niemiec podszed∏ do mnie i poprosi∏
o kenkart´. D∏ugo oglàda∏ moje dokumenty i nagle
si´ odwróci∏, bo zagadn´∏a go przekupka. Wykorzysta∏am ten moment i energicznie przesz∏am ca∏à poczekalni´ do wyjÊcia. Uda∏o mi si´ dotrzeç do
drzwi frontowych i wydostaç z ràk gestapowców.
Mimo grozy tej sytuacji, bo przecie˝ Niemcy w ka˝dej chwili mogli mnie zastrzeliç, ja czu∏am wewn´trzny spokój i odwag´, tak jakby sam Pan Bóg
wyprowadza∏ mnie z tej opresji. Jak najszybciej
z dworca pobieg∏am ulicà Kolejowà przy p∏ocie.
Nagle rozleg∏ si´ krzyk: „Halt!”. Pad∏ strza∏ i obok
mojej g∏owy Êwisnà∏ pocisk. Skr´ci∏am w prawo,
drugi pocisk trafi∏ w p∏ot i o ma∏o mnie nie zabi∏.
Wpad∏am na podwórze i ukry∏am si´ w drewutni
obok kasyna Gestapo. W ucieczce pomog∏a mi Polka, którà ub∏aga∏am, ˝eby nie wyda∏a mnie Niemcom. Nie mog∏am wróciç do domu, bo Niemcy
mieli moje dokumenty i wiedzieli, ˝e uciek∏am z ∏apanki. ¸àkami dotar∏am do kole˝anki Celinki,

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

a stamtàd znajomy policjant
przeprowadzi∏ mnie do cioci
Broni. Potem uciek∏am do wsi
Cicibór i tam zosta∏am u kuzynki, u której ponad rok si´ ukrywa∏am. Niemcy stale przychodzili do mojego domu rodzinnego, przewa˝nie nocà, dr´czyli
psychicznie mojà matk´, która
z tych prze˝yç si´ rozchorowa∏a,
a mój brat, wyl´kniony, zapad∏
na zdrowiu i zmar∏ nagle majàc 16 lat.
W lokalnej gazecie „18 km od Centrum.
W Weso∏ej” w majowym numerze 1996 roku
ukaza∏ si´ Pani artyku∏ „Okupacyjna codziennoÊç”, gdzie wspomina Pani o swojej dzia∏alnoÊci w konspiracji, kiedy to, pracujàc w niemieckim wojskowym szpitalu zakaênym w Bia∏ej Podlaskiej, wynosi∏a Pani z nara˝eniem
˝ycia banda˝e, opatrunki i lekarstwa dla partyzantów z Armii Krajowej.
W czasie okupacji Polakom brakowa∏o lekarstw,
i to zarówno tym, którzy byli w partyzantce, jak
i ludnoÊci cywilnej. Podj´∏am si´ niebezpiecznego
zadania dostarczenia lekarstw i Êrodków opatrunkowych dla akowców, którzy byli w lesie. To by∏o
wyzwanie, a˝eby ratowaç ludzkie ˝ycie i zrobiç coÊ
dla sprawy. Nara˝a∏am siebie i swojà rodzin´. Nie
ba∏am si´ Êmierci, mia∏am nad sobà Anio∏a Stró˝a,
który tyle razy wyprowadza∏ mnie z opresji. Pracowa∏am wówczas w niemieckim wojskowym szpitalu, w wielkim „Infekcjonie” zakaênym. Z jednej strony choroby zakaêne: dur brzuszny, ˝ó∏taczka, dyfteryt, szkarlatyna, a z drugiej strony potrzebne dla
chorych Polaków lekarstwa i Êrodki opatrunkowe.
Codziennie Êmierç zaglàda∏a mi w oczy. Wychodzàc
ze szpitala, pod ubraniem mia∏am ukryte banda˝e
i lekarstwa. Mog∏am byç przy∏apana na tym przez
niemieckich wartowników i rozstrzelana. Materia∏y
opatrunkowe i leki tego samego dnia przekazywa∏am partyzantom przez umówione osoby, które

przychodzi∏y do mojego domu
rodzinnego przy ulicy Janowskiej. Pracowa∏am tam do czasu
ewakuacji szpitala i ucieczki
Niemców przed zbli˝ajàcym si´
frontem. To poÊwi´cenie mojego
pokolenia sta∏o si´ symbolem
walki i m´czeƒstwa dla Ojczyzny.
Zawsze by∏am ogromnà patriotkà i to we mnie siedzi do dziÊ.
Skoƒczy∏a si´ wojna, nied∏ugo potem pozna∏a Pani
swojego m´˝a i rozpoczà∏ si´
nowy okres w Pani ˝yciu.
Mojego m´˝a Boles∏awa Jankowskiego, ˝o∏nierza AK, pozna∏am zaraz po wojnie, w Bia∏ej
Podlaskiej, kiedy wraca∏ do Polski z zes∏ania
z Ka∏ugi na Syberii. Z m´˝em znaliÊmy si´ rok
i po Êlubie wyjechaliÊmy do Pas∏´ka na ziemie
odzyskane. Tam urodzi∏o si´ nam pi´ciu synów:
Stanis∏aw, Wojtek, Marian, Jacek i Janusz. Zajmowa∏am si´ dzieçmi, domem, pracowa∏am
w ogrodnictwie, warzywnictwie, a tak˝e w Paƒstwowej Spó∏dzielni Spo˝ywców w Pas∏´ku, a˝
do emerytury. Do Sulejówka razem z m´˝em
przyjecha∏am w 1984 r. Swój los z tym miastem
zwiàzali tak˝e trzej moi synowie: Marian, Jacek
i Stanis∏aw oraz moje wnuki i prawnuki.
Jak powsta∏a Pani kolekcja obrazów wykonana przez Panià szyde∏kiem z bia∏ych nici?
Szyde∏kowaniem zaj´∏am si´ po Êmierci m´˝a.
By∏o to 25 lat temu. Na poczàtku robi∏am obrusy, serwetki, bie˝niki, potem przyszed∏ mi do
g∏owy pomys∏ na obrazy, oprawione w ozdobne
ramy. Prace te powstawa∏y przez wiele lat, a szyde∏kowanie sta∏o si´ mojà pasjà.
Bardzo dzi´kuj´, ˝e zechcia∏a Pani podzieliç
si´ z nami swoimi wspomnieniami i pokazaç
na wystawie swojà oryginalnà kolekcj´.
Bardzo si´ ciesz´, ˝e b´dzie ta wystawa, i zapraszam wszystkich zainteresowanych od 19
wrzeÊnia do po∏owy paêdziernika 2013 do
OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” w Starej
Mi∏osnej przy ulicy Jana Paw∏a II 25 (na I pi´trze).
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Kàcik bibliofila
M¢˚CZYZNA,
KTÓRY ZAPOMNIA¸
O SWOJEJ ˚ONIE
John O’Farrell
Czy jest to w ogóle mo˝liwe? Czy jadàc, jak nasz bohater, metrem mo˝na zapomnieç ca∏e swoje dotychczasowe ˝ycie? Czy jest to
mo˝liwe pomimo diagnozy szpitalnych lekarzy, którzy nie wykrywajà ˝adnych zmian
w mózgu? A jednak.

Vaughan zapomnia∏ wszystko. I kiedy
dzie∏em niesamowitego przypadku zostaje
zidentyfikowany przez przyjaciela, dowiaduje si´, ˝e w∏aÊnie ma si´ rozwodziç. Od
tego momentu chce cofnàç czas i zaczàç
wszystko od nowa.
Znakomita, chwytajàca za serce, màdra
literatura. Polecam!

5. Glukhovsky D. – Metro 2034
6. Reilly M. – Pi´ciu najwi´kszych
wojowników

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Mull B. – PozaÊwiatowcy T. 2
Zarzewie buntu
2. Widmark M. – Tajemnica cyrku

Literatura popularnonaukowa:

***

1. Gee A. S. – Tam, gdzie Êpiewajà pawie,
czyli jak poÊlubi∏am indyjskiego ksi´cia
2. Campbell C. – Królowa: nieznana
historia El˝biety Bowes-Lyon
3. Cialdini R. B. – Wywieranie wp∏ywu na
ludzi: teoria i praktyka

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Farrell J. – M´˝czyzna, który
zapomnia∏ o swojej ˝onie
2. Wallace D. – Charlotte Street
3. Fleming L. – Córka kapitana
4. Nesser H. – Cz∏owiek bez psa

Izabella Zych

Nowe, ciekawe sekcje w OÊrodku Kultury w Dzielnicy
Weso∏a i filii ODT „Pogodna” na sezon 2013/2014
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców naszej dzielnicy, OÊrodek Kultury co roku stara si´ poszerzaç ofert´ zaj´ç sekcyjnych.
W tym roku zarówno dzieci, m∏odzie˝, jak i doroÊli znajdà zaj´cia dostosowane do ich zainteresowaƒ. Dotychczasowe sekcje dzia∏ajàce zarówno w OÊrodku, jak i filii ODT „Pogodna” zosta∏y
rozszerzone o nowe interesujàce propozycje.
Pracownicy OÊrodka starali si´ dostosowaç
ofert´ tak, aby wÊród nich by∏y zaj´cia edukacyjne, artystyczne, muzyczne czy teatralne.
Do zaj´ç edukacyjnych dla dzieci, takich jak
„Akademia Malucha” czy „Twórczy maluch”, dosz∏y zaj´cia umuzykalniajàce dla dzieci do 3 lat

Spotkania
nocy ze Êwitem
jedno jeszcze snem
a drugie Êwiat∏em si´ staje
dêwi´kiem zapisuje przebudzenie
kolorami nasyca dzieƒ
intensywnie chwyta wra˝enia
dwa spotkania w czasie
jedno otwiera przysz∏oÊç
drugie zamyka si´ w niej
Irena ¸ukszo

oraz „Bajkowe przedpo∏udnia” – to spotkania
dla dzieci w wieku 3–6 lat, podczas których poznajà one bajki z ró˝nych kontynentów, a póêniej przedstawià je w formie plastycznej. Dzieciom m∏odszym i starszym proponujemy równie˝
nauk´ j´zyka hiszpaƒskiego z native speakerem – Carlosem Mendozà oraz dla tych wra˝liwych na melodie – zaj´cia „Muzyka i ruch”. B´dzie to aktywne sp´dzanie czasu poprzez Êpiewanie, zabawy ruchowe, s∏uchanie muzyki oraz
granie na prostych instrumentach.
W tym roku równie˝ mamy zamiar uruchomiç
dzieci´cy zespó∏ wokalny, a dla troszk´ starszych zespó∏ muzyczny Gamelan oraz Studio
Piosenki i warsztaty wokalne „Mam g∏os”.
Dla ch´tnych prowadzimy nauk´ gry na gitarze
klasycznej, gitarze basowej, kontrabasie, perkusji czy pianinie. Nie zapominajàc o starszych, zapraszamy ch´tnych do uczestnictwa w zaj´ciach
chóru seniora „Malwy”.
Dla lubiàcych taniec i ruch przygotowaliÊmy
równie ciekawe propozycje. Doros∏ym uczestnikom proponujemy taniec Latino, Zumb´ i aerobic. Dla m∏odszych korektyw´ lub taniec nowoczesny ∏àczàcy w sobie wiele stylów tanecznych.
Dla utytu∏owanego licznymi nagrodami Teatru
Poszukujàcego skupiajàcego si´ na teatrze ruchu, w którym uczestniczà m∏odsi artyÊci, proponujemy alternatyw´ dla doros∏ych – Warsztaty
teatralne, podczas których uczestnicy poznajà
aktorskie tajniki, takie jak praca nad g∏osem
i cia∏em, tworzenie roli i interpretacja tekstu.
W filii „Pogodna” b´dà te˝ dzia∏aç dwie grupy

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16
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teatralne, w których zajmiemy si´ teatrem klasycznym. Obiecujemy, ˝e uczestnicy zaj´ç zagrajà tylko znakomite role. Nikogo nie obsadzimy
w roli drzewa czy halabardnika!
Nie zapomnieliÊmy o strefie artystycznej, dzi´ki
której mamy nadziej´ przyciàgnàç do OÊrodka zarówno m∏odszych, jak i starszych. Dla wszystkich
ch´tnych proponujemy zaj´cia „Dzika sztuka”.
Sà to warsztaty r´kodzie∏a artystycznego dla m∏odzie˝y i doros∏ych, podczas których uczestnicy poznajà ró˝ne dziedziny artystyczne, tj. scrapbooking, decoupage, filcowanie, tworzenie bi˝uterii
artystycznej i inne. NowoÊcià w filii „Pogodna”
b´dzie natomiast sekcja „Koronka” dla Paƒ pragnàcych zg∏´biç tajniki szyde∏kowania. Ciekawà
alternatywà mogà byç warsztaty fotograficzne,
które sà skierowane do uczestników w ka˝dym
wieku, lub warsztaty filmowe dla m∏odzie˝y.
OczywiÊcie nie zabraknie sekcji, które od lat
cieszà si´ ogromnym powodzeniem: ceramika,
decoupage, zaj´cia z rysunku i malarstwa, modelarnia i inne.
Mamy nadziej´, ˝e oferta znajdzie uznanie
wÊród mieszkaƒców i ka˝dy znajdzie tu coÊ dla
siebie.
Wszystkie informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci
sekcji znajdà Paƒstwo pod numerem telefonu:
22 773 61 88 (OÊrodek Kultury), 22 427 37 74
(filia ODT „Pogodna”) lub na stronie OÊrodka
Kultury: www.domkulturywesola.net.

OK Weso∏a
PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYSOKOCIÂNIENIOWE MYCIE ELEWACJI
• ALPINISTYCZNE MYCIE OKIEN
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN
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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 wrzeÊnia 2013 r.

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy

Natalia Bogucka

Milenka Karbowska

Aleksander Maliƒski

Urodzi∏a si´ 31 lipca 2012 r.

Urodzi∏a si´ 24 maja 2013 r.
Waga: 3260 g, wzrost 51 cm.
Siostra Juleczki.

Urodzi∏ si´ 27 maja 2013 r.
Waga: 3940 g, wzrost 56 cm.
Brat Adasia.

Ex libris
Ex libris
Ex libris
Ex libris

W Bibliotece Publicznej...
Lato w Bibliotece z Julianem Tuwimem
Podczas wakacji w ramach corocznej akcji
„Lato w mieÊcie” dzieci spotka∏y si´ z Julianem
Tuwimem i jego twórczoÊcià dla najm∏odszych.
W lipcu mia∏y miejsce cztery ods∏ony „Tuwimiady”. Na podstawie twórczoÊci poety dzieci bawi∏y si´ s∏owem, obrazem. Z racji zwiàzków Tuwima z teatrem maluchy pozna∏y sposób, w jaki

funkcjonuje teatr. Tego dnia by∏y prezentowane
przygotowane przez dzieci etiudy teatralne
– próby inscenizacji wybranych wierszy: „Abecad∏o”, „GabryÊ” i „O Grzesiu k∏amczuchu i jego
cioci”. Ostatnie spotkanie mia∏o akcent egzotyczny – afrykaƒski – a to za sprawà wierszy
„S∏oƒ Tràbalski” i „Murzynek Bambo”. Poza tym
w czasie zaj´ç dzieci çwiczy∏y pami´ç, rozpoznawa∏y smaki warzyw z zawiàzanymi oczami,
przeciàga∏y lin´, Êciga∏y si´ – te i inne zabawy
zawsze mia∏y zwiàzek z twórczoÊcià Tuwima. Po
ka˝dym spotkaniu w bibliotece zostawa∏y kolorowe prace plastyczne, które zdobi∏y naszà wypo˝yczalni´ do koƒca wakacji.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
WE WRZEÂNIU:

Konkurs
na Ekslibris
Biblioteki

Ex libris
Ex libris
Ex libris
Ex libris
Ex libris

SPOTKANIE O ANNIE GERMAN
Zapraszamy 26.09.2013 o godz.
18.30 do Biblioteki G∏ównej na spotkanie z Mariolà Pryzwan i promocj´
ksià˝ki „Taƒczàca Eurydyka. Wspomnienia o Annie German”.
Mariola Pryzwan – polonistka, publicystka i biografistka, z zawodu bibliotekarz. Jest autorkà biografii literackich
Marii Dàbrowskiej, Haliny PoÊwiatowskiej, Marii Kownackiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, W∏adys∏awa Broniewskiego, Anny Jantar, Anny German,
Zbigniewa Cybulskiego. Wst´p wolny!

Termin konkursu
26.04 - 15.11.2013

Nagroda g³ówna - 2000 PLN

WIECZÓR BAJEK
Twórcze spotkania z ksià˝kà dla dzieci w wieku 3–6 lat w ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17.00
w Bibliotece G∏ównej. Zapraszamy serdecznie,
wst´p wolny!

Regulamin dostêpny na stronie biblioteki
www.wesola.e-bp.pl

Dyskusyjny Klub Ksià˝ki
zaprasza na spotkanie z ksià˝kà:
9.09.2013, godz. 12.00
„Âwiatu nie mamy czego zazdroÊciç” Barbara
Demick, Wo∏owiec, Wydawnictwo Czarne, 2011
(reporta˝ – Korea Pó∏nocna).
16.09.2013, godz. 12.00
„Bojowa pieÊƒ tygrysicy” Amy Chua, Warszawa, Pruszyƒski Media 2011 (chiƒski model nauczania i wychowania).
30.09.2013, godz. 12.00
„Dobra krew. W krainie reniferów, bogów i ludzi”. Magdalena Skopek, Warszawa, PWN 2013.
(relacja z wyprawy do Êwiata Nieƒców – koczowniczego ludu, zajmujàcego si´ polowaniem
i hodowlà reniferów).

El˝bieta Dani∏owicz
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Nudzi, brudzi i marudzi? Bo si´ nudzi
Ka˝dy z nas ma takie chwile, gdy nagle przychodzi do g∏owy jakiÊ wspania∏y pomys∏. Cudowna myÊl, pragnienie dzia∏ania. Mówimy czasem, ˝e to twórcza wena wynalazcy, architekta,
poety, malarza czy kompozytora. Tak, tak – to
w∏aÊnie nasz ludzki umys∏ jest tak twórczy i niepokorny, ˝e pcha nas do codziennych poszukiwaƒ i nowych odkryç.
Ma∏e i wielkie, codzienne i te tzw. epokowe
czy prze∏omowe odkrycia majà moim zdaniem
wspólnà cech´: szcz´Êliwe, spokojne i radosne
oraz bezpieczne dzieciƒstwo!!!
Janusz Korczak mawia∏: „Mów dziecku, ˝e jest
dobre, ˝e umie, ˝e potrafi”. Ju˝ na etapie rozwoju
prenatalnego dziecko w ∏onie matki uczy si´ i odbiera miliony bodêców zewn´trznych. Wiedzà o tym
doskonale lekarze i trenerzy muzykoterapii. Wie
o tym ka˝da przysz∏a mama, która s∏uchajàc ulubionej muzyki bàdê po prostu Êpiewajàc, odczuwa spokój i ukojenie siebie i dziecka. Opowiadanie bajek
na dobranoc czy g∏oÊne czytanie ksià˝ek niesamowicie wzmacnia wi´ê dziecka z rodzicem i opiekunem. A w wieku przedszkolnym i szkolnym? Akceptacja i bezpieczeƒstwo, czyli szczere relacje
z dzieckiem i, broƒ Bo˝e, nie popychanie go do
osiàgania na si∏´ kolejnych sukcesów i zdobywania jeszcze jednego dobrego stopnia w szkole, wyznaczonego celu, zadania czy medalu lub pucharu.
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Zdrowa motywacja, prawda i pomoc w kszta∏ceniu i rozwijaniu talentu dziecka na miar´ jego
mo˝liwoÊci. Jego mo˝liwoÊci! Nie naszych ambicji. Przy tym pokazywanie wzorców prawdziwych. To klucz do rozwoju i najlepsza forma edukacji. Niech nudzi, brudzi i marudzi! Czy my byliÊmy lepsi? Niech b´dzie wolne i ma poczucie, ˝e
mu wolno pope∏niaç b∏´dy. Niech nie musi na si∏´ byç tzw. „grzecznym dzieckiem” przez ca∏y swój
ci´˝ki d∏ugi dzieƒ. Âwiat doros∏ych czasami zbyt
wiele oczekuje od dziecka i wk∏ada na jego barki
ogrom zadaƒ od wczesnych godzin porannych.
Psychiczny odpoczynek i luz w realizacji
swoich pasji – to zdrowie i si∏a. Zaufanie – to
poczucie wi´zi.
I gdy samo powie: „Mamo, ja chc´ chodziç na
(taniec, perkusj´, Êpiew, gitar´, pianino, szachy,
pi∏k´ czy karate), dajmy mu t´ szans´. Nie na
wszystko oczywiÊcie ☺. Wybadajmy, co tak naprawd´ jest lub mo˝e byç jego pasjà. Nawet jeÊli mu si´ wydaje, ˝e jest, poniewa˝ kolega to
robi. Te˝ mu pozwólmy.
Niech poszukuje, odkrywa, bada. Niech „wychodzi i wraca”. „Upada i wstaje”. Po pora˝ce
przyjdzie sukces. Tak to ju˝ jest.
Wolna wola dziecka w dzisiejszych czasach
to doÊç wa˝ny element ˝ycia rodzinnego i spo∏ecznego.

I nie ma to nic wspólnego z tzw. „bezstresowym
wychowaniem”. To akurat jest mit. Dziecko (jak
ka˝dy z nas) lubi i powinno znaç granice. Chodzi
mi o relacje. Relacje mi´dzy ludêmi. Rodzinne,
s∏u˝bowe, w przedszkolu, w szkole, w sklepie, na
ulicy czy w urz´dzie, a tak˝e w koÊciele.
A mo˝e wystarczy powiedzieç – ludzka prawdomównoÊç, szacunek, akceptacja, zwyk∏a
umiej´tnoÊç i ch´ç rozmowy cz∏owieka z cz∏owiekiem? Dopowiem tylko: przyzwoitoÊç i ta
modna ostatnio „biedna” tolerancja.
MyÊl´, ˝e w tych dziwnych czasach, w których
˝yjemy, ka˝dy z nas inaczej zdefiniuje to s∏owo,
wi´c nie ma co w tym krótkim felietonie przytaczaç jego definicji. Wierz´, ˝e w g∏´bi serca jesteÊmy tolerancyjni, choç czasami z okazaniem
tego bywa ró˝nie.
Natomiast tytu∏owe „Nudzi, brudzi i marudzi – bo si´ nudzi” jest jak najbardziej normalnym stanem psychiki dziecka, które czeka... Czeka na impuls. Tym impulsem jest nasza akceptacja jego Êmia∏ych marzeƒ, zamiarów i planów.
Ufam, i˝ umiar, dystans i forma post´powania
nas, doros∏ych, na co dzieƒ wzgl´dem naszych
dzieci pozwolà na rozwik∏anie niejednego problemu w rodzinie, w szkole i... w pracy.

Tomasz Struzik
Wspó∏pracuje z wydawnictwami
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
oraz Nowa Era
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Gdy zakochasz si´ w szarej lilijce
Moja przygoda z harcerstwem zacz´∏a si´
trzynaÊcie lat temu, gdy jako ma∏a i niczego nieÊwiadoma dziewczynka przysz∏am na pierwszà
zbiórk´ zuchowà. W te wakacje, 23 sierpnia, min´∏o siedem lat od z∏o˝enia przeze mnie Przyrzeczenia Harcerskiego. Znajomi pytajà, co takiego
widz´ w harcerstwie, i dziwià si´, ˝e nadal siedz´ w nim po uszy, choç nierzadko zdarza mi si´
narzekaç na „kadrowe” obowiàzki.
Przez te wszystkie lata harcerstwo sta∏o si´ dla
mnie sposobem na ˝ycie oraz si∏à nap´dowà rozwoju osobistego. Âmia∏o mog´ powiedzieç, ˝e
pozostawiona w nieznanym mi miejscu potrafi∏aSzczep 420 WDHiGZ zaprasza na zbiórki dru˝yn
dzia∏ajàcych na terenie dzielnicy Weso∏a:
- 420 Warszawska Gromada Zuchowa „Skrzaty
z LeÊnego Wzgórza” – propozycja dla dzieci
w wieku 6–10 lat, zbiórki odbywajà si´ w piàtki w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12,
- 420 Warszawska Dru˝yna Harcerek „Anemon” zrzesza dziewczynki w wieku 10–13
lat, pierwsza zbiórka odb´dzie si´ 27 wrzeÊnia o godzinie 17.30, spotykamy si´ pod
Szko∏à Podstawowà nr 174,
- 420 Warszawska Dru˝yna Harcerzy „Omaha”
zrzesza ch∏opców w wieku 10–16 lat,
pierwsza zbiórka odb´dzie si´ 13 wrzeÊnia
o godzinie 18.30 pod Gimnazjum nr 120.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

bym dotrzeç do domu, nie mówiàc o zorganizowaniu sobie schronienia czy rozpaleniu ognia.
Trzymajàc w r´ku map´, wiem jak jà zorientowaç. Potrafi´ sama, z gwoêdêmi lub bez, zbudowaç prycz´, pó∏ki czy inne konstrukcje. Jestem
w stanie zarzàdzaç grupà ludzi w celu wykonania
wyznaczonego zadania oraz zorganizowaç czas
dzieciom od szóstego roku w gór´. Nie wiem, czy
wiecie, ale ludzie wybierajà si´ na wy˝sze studia
w celu pozyskania niektórych z tych kompetencji.
Bardzo mo˝liwe, ˝e nie jestem w stanie policzyç
wszystkich umiej´tnoÊci, które przyswoi∏am dzi´ki harcerstwu, nie wspominajàc o wiedzy.
Dlaczego o tym pisz´? Poniewa˝ byç mo˝e Twój
ma∏y szkrab znajdzie si´ w podobnej sytuacji co ja
trzynaÊcie lat temu. Jako rodzic na pewno b´dziesz mia∏ pewne wàtpliwoÊci – czy to dobre Êrodowisko dla dziecka, czy kadra jest dostatecznie
odpowiedzialna mimo tak m∏odego wieku? Metoda harcerska jest w tych kwestiach naprawd´
wspania∏a! Opiera si´ na indywidualnym rozwoju
ka˝dego z uczestników, a podczas pracy w ma∏ych
grupach dzieci wyrabiajà w sobie poczucie solidarnoÊci, tworzà si´ pierwsze przyjaênie.
JesteÊmy szczepem dzia∏ajàcym na terenie
Weso∏ej od 10 lat. Z ka˝dym rokiem stawiamy
poprzeczk´ coraz wy˝ej i dzia∏amy coraz lepiej.
Obecnie pierwsze zuchy z naszego szczepu majà po pi´tnaÊcie, szesnaÊcie lat i ju˝ niektórzy
z nich przejmujà obowiàzki kadrowe.

A mo˝e jesteÊ w gimnazjum i to, co w∏aÊnie
czytasz, wydaje Ci si´ czczà gadaninà na abstrakcyjne tematy? Wertujesz sobie spokojnie gazet´,
a tu nagle wzi´∏o kogoÊ na wspominki. Harcerstwo to nie tylko dodatkowe umiej´tnoÊci i wiedza! Poza zdobyciem kilku nowych „skillów” zyska∏am przyjació∏ na ca∏e ˝ycie, mam za sobà
wiele niesamowitych przygód. MyÊl´, ˝e gdybym
nie by∏a harcerkà, nie odwa˝y∏abym si´ wyruszyç
w samotnà w´drówk´ brzegiem rzeki Raduni
– czu∏am si´ niczym na misji w Kambod˝y, musia∏am przezwyci´˝yç swoje s∏aboÊci. W∏aÊnie
dzi´ki takim wydarzeniom mog´ czuç si´ dzisiaj
szcz´Êliwa, posiadam namacalne dowody mojego rozwoju. Harcerstwo to te˝ wyjazdy czy zloty
ogólnoÊwiatowe – okazja do poznania innych
kultur, pokonania barier. Ja podj´∏am wyzwanie
tak jak 30 milionów innych skautów na Êwiecie.
Ty te˝ mo˝esz to zrobiç, podejmij wyzwanie.

pwd. Marysia Kwiatkowska H.O.
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Zakupy w Via Moda sà gwarancjà niepowtarzalnego i oryginalnego wyglàdu.

Formu∏a komisu odzie˝owego znana jest ju˝ od
dawna. PopularnoÊç komisy prze˝ywa∏y w latach
80., kiedy rarytasem by∏y przywiezione z zagranicy markowe ubrania. DziÊ powracajà, jednak w innej formie. Nie sà to ju˝ tylko zagraniczne zdobycze, lecz skarby z naszej szafy. Jest to bardzo
powszechna forma kupna i sprzeda˝y w takich
krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania i USA.
Dlaczego lepiej ni˝ w outlecie
czy second handzie?
W outletach i second handach znajdziemy
najcz´Êciej ubrania sieciowych marek, takich jak:
Marks&Spencer, H&M czy Zara. Sà one jednak
ogólnie dost´pne w Warszawie i niestety cz´sto
okazuje si´, ˝e sàsiadka czy kole˝anka majà taki
sam ˝akiet jak my. W komisie natomiast znajdziemy rzeczy markowe i unikatowe w du˝o ni˝szych ni˝ pierwotne cenach. D&G, Pinko, Deni
Cler czy Stella McCartney to tylko niektóre z proponowanych przez weso∏owski komis marek.

Via Moda w sieci
Komis Via Moda jako jeden
z nielicznych dzia∏a intensywnie
w sieci. Ma swój fanpage na Facebooku oraz sklep internetowy,
w którym mo˝na podejrzeç nowoÊci i aktualne promocje. Klientki,
które bojà si´ ryzyka zwiàzanego
z zakupami internetowymi, mogà
zamówiç dany produkt do przymierzenia w jednym z butików w Starej Mi∏osnej lub na PowiÊlu. W∏aÊcicielka zdradzi∏a równie˝, i˝ nawiàzuje w∏aÊnie
wspó∏prac´ z pierwszym markowym komisem internetowym: www.miedzynamibabeczkami.pl.
Wypo˝yczalnia
Via Moda rozszerzy∏a ostatnio swojà dzia∏alnoÊç o wypo˝yczalni´. Dzi´ki tej us∏udze mo˝esz
zostaç gwiazdà nocnej imprezy, weekendu z przyjació∏mi czy wakacyjnego wyjazdu, nie nara˝ajàc
swojego bud˝etu na powa˝ne wydatki. Na dzieƒ
dzisiejszy to kilka sztuk, ale w przysz∏oÊci mo˝na
b´dzie wybraç wiele markowych sukienek, unikatowà bi˝uteri´ oraz niespotykane dodatki. Informacje o nowoÊciach na bie˝àco trafiajà na Facebooka i stron´ www.viamoda.waw.pl.

Akcje promocyjne w Via Moda
Oprócz sprzeda˝y detalicznej butik organizuje
dla swoich klientek ró˝ne eventy: sukienkowa
niedziela, dzieƒ w∏oski czy letnia wyprzeda˝ to
tylko nieliczne z przeprowadzonych ju˝ akcji.
W odpowiedzi na potrzeby
klientek na 17.09.2013 r. zaplanowana jest noc zakupów. Serdecznie wszystkich zapraszamy!
Dobra renoma to podstawa
Dzi´ki solidnoÊci i rzetelnoÊci
komis cieszy si´ nienagannà opinià wÊród znanych osób i stylistek. Âwietnymi kreacjami i zawsze dobrym s∏owem wspiera
butik Paulina Smaszcz-Kurzajewska. WÊród fanów profilu Via
Moda na Facebooku mo˝na znaleêç Marzen´ Rogalskà wyra˝ajàcà swojà sympati´ dla butiku poprzez cz´ste polubienia postów.

ZAPRASZAMY
Via Moda komis i butik marki ekskluzywnej
ul. Jana Paw∏a II 15 F, 05-077 Warszawa-Weso∏a
/ 22 760-80-50
ul. Dobra 9, 00-384 Warszawa / 22 622-78-09
www.viamoda.waw.pl
Facebook.com/VIAMODA.butik
Marta Frejtan

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.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
• profilaktyka
• wybielanie z´bów
• laseroterapia
• leczenie zachowawcze • protezy, naprawa
• leczenie chirurgiczne
• leczenie dzieci
• protetyka: korony, mosty • RTG z´bów – cyfrowo
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Okiem coacha

Poczucie wartoÊci w relacjach,
czyli jak zawieraç dobre znajomoÊci
Do napisania tego artyku∏u
zainspirowa∏ mnie zbli˝ajàcy
si´ nieuchronnie koniec lata.
Za chwil´ w naszym pi´knym
kawa∏ku Êwiata drzewa ubiorà si´ w barwy jesieni, a my
po powrocie z wakacji skupimy si´ na codziennoÊci.
Co mo˝emy zrobiç, aby by∏a jak najlepsza? Pomagajà w tym dobre relacje zawodowe i towarzyskie.
WÊród ludzi mo˝emy znaleêç ˝yczliwoÊç, wsparcie,
radoÊç, poczucie wi´zi. Jednak˝e aby tak by∏o, relacje
z otoczeniem powinny byç symetryczne. Jest tak, gdy
dawanie i branie bilansujà si´ w sposób naturalny.
Sprawia to dobra samoocena. Gdy bowiem lubimy
i szanujemy siebie – traktujemy kontakty z ludêmi jako okazj´ do podzielenia si´ szcz´Êciem, do pomno˝enia radoÊci i zdwojenia wysi∏ków, aby by∏o nam
w ˝yciu dobrze. Nam i naszemu otoczeniu. Wobec
nowo poznanej osoby zachowujemy màdrà otwartoÊç. Potrafimy reagowaç adekwatnie do sytuacji.
Kiedy jednak wydaje si´ nam, ˝e nie jesteÊmy
godni szacunku, próbujemy zas∏u˝yç na akceptacj´
innych, negocjujàc jà na ró˝ne sposoby. Dajemy du˝o i na kredyt, uwa˝amy, ˝e wzajemnoÊç ma swojà
cen´. W efekcie nierzadko odkrywamy, ˝e wcale nie
otrzymujemy tego, na czym nam zale˝y.
Oto krótki test:
Odpowiedz sobie na kilka pytaƒ, które pomogà
Ci okreÊliç, czy budujesz symetryczne relacje czy
te˝ próbujesz zdobyç akceptacj´.
Poznajesz nowe osoby z nadziejà, ˝e si´ im
spodobasz.
Poznajesz ludzi z nadziejà, ˝e spodobajà si´ tobie i zechcesz ich poznaç lepiej.
Chcesz zrobiç super wra˝enie. Niejednokrotnie
przed spotkaniami towarzyskimi inwestujesz w nowe
rzeczy i sp´dzasz mnóstwo czasu przed lustrem.

PoÊwi´casz swojemu wyglàdowi tyle czasu ile
zwykle. Ubierasz si´ w rzeczy, w których dobrze
si´ czujesz.
W czasie spotkaƒ jesteÊ nastawiony na odbiór
sygna∏ów zainteresowania, akceptacji, dezaprobaty itp. Dostosowujesz si´ do oczekiwaƒ.
Koncentrujesz si´ zarówno na otoczeniu, jak
te˝ na w∏asnych odczuciach. Starasz si´ zorientowaç, czy do siebie pasujecie.
Starasz si´ stworzyç swój wizerunek, zaimponowaç oczytaniem, powodzeniem, b∏yskotliwà
karierà lub czymkolwiek innym.
Nie próbujesz stwarzaç wizerunku. Uwa˝asz,
˝e to, co masz do zaoferowania, to coÊ wi´cej ni˝
zewn´trzne atrybuty.
Próbujesz kontrolowaç sytuacj´, pilnujàc, by
nic nie zepsu∏o dobrego wra˝enia.
Czujesz si´ swobodnie, nawet jeÊli wydarza si´
coÊ nieplanowanego.
Szybko inwestujesz w nowà znajomoÊç, sk∏adajàc obietnice, robiàc przys∏ugi itp.
Nie wyrywasz si´ z niczym, jeÊli nie zostaniesz
o to poproszona/y. Nie stwarzasz presji zobowiàzaƒ.
Przechodzisz do porzàdku nad zachowaniami,
których nie akceptujesz.
Nie zamierzasz zacieÊniaç z znajomoÊci z kimÊ, kto
wywo∏uje w tobie poczucie dyskomfortu.
Analizujesz swoje zachowania i reakcje ludzi.
Zadajesz sobie pytanie, co te˝ oni o tobie myÊlà.
Skupiasz si´ na swoich uczuciach. Co mówi
Twoja intuicja i czy mia∏(a)byÊ ochot´ na ponowne spotkanie w tym gronie.
Te pytania to zach´ta do refleksji. JeÊli stwierdzasz, ˝e budujesz dobre, wspierajàce relacje, to

Poznaj swojego psa – cz. III
W cyklu tym przybli˝am
Paƒstwu wiedz´ o kolejnych
etapach rozwoju zachowania psa. Dowiemy si´, co
zrobiç, aby jak najlepiej wychowaç naszego pupila.
ZnajomoÊç podstawowych
elementów wp∏ywajàcych
na rozwój zwierz´cia b´dzie
procentowaç w przysz∏oÊci, dajàc nam pociech´
z naszego towarzysza.
Trzeci etap rozwoju to okres mi´dzy 3 a 5 tygodniem ˝ycia. Wraz z poprawà motorycznoÊci
szczeniàt wzrasta ich zainteresowanie otoczeniem. Budowane sà pierwsze wi´zi spo∏eczne,
rozwija si´ wra˝liwoÊç, a tak˝e ujawniajà si´
sk∏onnoÊci emocjonalne. W tym okresie ca∏y miot
zaczyna si´ zachowywaç jak ma∏e stado. Coraz
cz´Êciej te˝ m∏ode bawià si´ ze sobà. Polega to
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

na mocowaniu si´, skradaniu, poÊcigach i ucieczkach. W czasie zabawy szczeni´ta çwiczà swojà
sprawnoÊç fizycznà, poznajà si´ i uczà te˝ hierarchii spo∏ecznej. OczywiÊcie w tym wieku uk∏ad
nie jest jeszcze ustalony i zmienia si´ w trakcie
zabawy, raz okazujà dominacj´, a raz uleg∏oÊç.
W ten sposób uczà si´ kontrolowaç w∏asnà agresywnoÊç i si∏´. Z kolei zabawa z obiektami nieo˝ywionymi (zabawki) pozwala çwiczyç zachowania ∏owieckie, takie jak szarpanie, chwytanie
pyskiem, potrzàsanie obiektem. Na tym etapie
rozwoju szczeni´ta coraz bardziej wykazujà zainteresowanie wszystkim, co dzieje si´ wokó∏ nich.
Reagujà ˝ywio∏owo, a przyjazne emocje wobec
np. cz∏owieka wyra˝ajà, machajàc ogonem. Coraz cz´Êciej te˝ same opuszczajà legowisko, aby
za∏atwiç potrzeby fizjologiczne (matka przestaje
po nich sprzàtaç). Jest to etap bardzo wa˝ny dla
rozwoju emocjonalnego. Stabilny temperament

wspaniale. JeÊli jednak odpowiedzi ujawni∏y, ˝e
za bardzo si´ starasz, to sygna∏, ˝e Twoja samoocena wymaga podbudowania.
Tymczasem kilka rad, jak ju˝ teraz poczuç si´ lepiej wÊród ludzi:
1. Uwolnij si´ od presji bycia akceptowanym.
Powiedz sobie: „To ja sam sprawiam, ˝e obawiam
si´ zostaç odrzucony, przez swoje nierealne oczekiwanie, ˝e zawsze przez wszystkich b´d´ akceptowany”.
2. Zmieƒ zasady.
Przyk∏ad
Sytuacja: w nowym towarzystwie zwykle odczuwam napi´cie i obaw´, ˝e si´ nie spodobam.
Ocena: jestem beznadziejna/y.
Emocje: bezradnoÊç, z∏oÊç na siebie.
Wyp∏ywajàca z powy˝szego zasada: robiç to, czego ode mnie oczekujà.
Z czasem zasady tego typu stajà si´ Twojà rzeczywistoÊcià. Trzymajàc si´ ich, nie odwa˝ysz si´ na bycie sobà. Wypisz wi´c swoje zasady, które sformu∏owa∏eÊ na swój temat, po czym... sformu∏uj pozytywny cel: „Moim wyzwaniem jest staç si´ swobodnym
i prezentowaç swojà indywidualnoÊç”.
3. åwiczenie.
A teraz usiàdê, zamknij oczy, wycisz si´, weê
klika g∏´bokich oddechów i... wyobraê sobie, ˝e
to wszystko ju˝ si´ sta∏o.
Zobacz siebie zachowujàcego si´ swobodnie,
Êmiejàcego si´ i radosnego wÊród ludzi.
Zobacz, jak si´ poruszasz, jak wyglàdasz.
Poczuj emocje zwiàzane z tà sytuacjà.
Wyobraê sobie siebie jak najdok∏adniej.
Zobacz, jak stoisz naprzeciw siebie.
Wstaƒ i wejdê w t´ rol´ – staƒ si´ sobà takim,
jakim chcesz byç.
To naprawd´ dzia∏a! Badania dowodzà, ˝e nawet
jeÊli troch´ udajesz, ˝e nie jesteÊ nieÊmia∏y – to w ten
sposób wzmacniasz swojà pewnoÊç siebie.
Powodzenia!

Joanna Godecka
www.twojdobrycoach.pl

zwierzàt kszta∏tuje si´ poprzez kontakt z matkà
i rodzeƒstwem. Zbyt wczesne pozbawienie psa
kontaktu z nimi powoduje w ˝yciu doros∏ym problemy emocjonalne i socjalne. Na przyk∏ad brak
umiej´tnoÊci nawiàzywania prawid∏owych kontaktów. Cz´sto takie psy stajà si´ wr´cz l´kliwe,
a pozostawione same w domu majà sk∏onnoÊci
do zachowaƒ destrukcyjnych, ciàg∏ego szczekania i innego nieprawid∏owego post´powania.
Zbyt wczesne zabranie z kojca, oddzielenie od
stada mo˝e te˝ powodowaç w wieku dojrza∏ym
wytworzenie silnej wi´zi emocjonalnej z w∏aÊcicielem (psy wykazujà np. zachowania seksualne).
Rezultatem tego mo˝e byç nadmierna agresja
w stosunku do innych ludzi lub zwierzàt.
Kolejny etap ˝ycia psa jest bardzo wa˝ny, jeÊli
chodzi o jego przystosowanie do funkcjonowania w dwóch przenikajàcych si´ Êwiatach: psim
i ludzkim. O tym przeczytajà Paƒstwo ju˝ w nast´pnym artykule.

Lek. wet. Katarzyna Zakrzewska
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1 0 powodów,

dla których warto jeÊç pieczywo

Pieczywo od zawsze pojawia∏o si´ na
ró˝nych sto∏ach na ca∏ym Êwiecie. Czasami w postaci p∏askiego chleba wypiekanego na goràcych kamieniach, a czasami w postaci pachnàcego okràg∏ego
bochenka. Nie przypadkiem mówi si´
tak˝e „nasz chleb powszedni”. Pieczywo
naprawd´ warto jeÊç ka˝dego dnia.
A dlaczego? Poznajcie nasze TOP TEN.
Pieczywo to g∏ównie w´glowodany, a wi´c jeden z najwa˝niejszych sk∏adników naszej diety, zaraz
obok bia∏ka i t∏uszczu. W´glowodany
stanowià podstaw´ piramidy ˝ywieniowej. Warto pami´taç o tym, ˝e mózg
czerpie energi´ do pracy naj∏atwiej
w∏aÊnie z w´glowodanów. Wa˝ne
jednak, aby pochodzi∏y one z ziaren z pe∏nego przemia∏u, wówczas najlepiej spe∏niajà swoje
funkcje, gdy˝ b´dà si´ uwalniaç do krwiobiegu powoli. JeÊli wi´c czeka nas ci´˝ki dzieƒ,
egzamin na prawo jazdy, rozmowa o prac´, wyczekana randka czy
inne wa˝ne wydarzenie wymagajàce
du˝ej koncentracji, warto z pewnoÊcià zadbaç o zdrowe Êniadanie zawierajàce dobre pieczywo.

1.

Pieczywo pe∏noziarniste jest najlepszym
êród∏em b∏onnika pokarmowego, który jest niezb´dny do prawid∏owej
pracy przewodu pokarmowego, a tak˝e zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym, np. oty∏oÊci,
chorobom nowotworowym (szczególnie
dolnego odcinka jelita), a tak˝e u∏atwia
utrzymanie prawid∏owego poziomu st´˝enia cholesterolu, glukozy czy triglicerydów we krwi. Trudno sobie nawet wyobraziç zdrowà diet´ bez odpowiedniej
iloÊci b∏onnika. Z kolei bia∏e pieczywo
(np. bu∏ka wroc∏awska, kajzerka czy
chleb pszenny zwyk∏y) jest lekkostrawne
i z powodzeniem mo˝na je stosowaç
w czasie choroby czy rekonwalescencji,
jako sk∏adnik diety nieobcià˝ajàcej przewodu pokarmowego.

bez których nie by∏oby ˝ycia. To w∏aÊnie
z w´glowodanów powinniÊmy czerpaç
oko∏o 55–60% potrzebnej nam energii.
Asortyment pieczywa jest tak
bardzo du˝y, ˝e dzi´ki niemu
mo˝na urozmaicaç jad∏ospis w ka˝dà
stron´. Jednego dnia pieczywo wykorzystamy jako podstaw´ do przygotowania
kanapki, innego dnia – do zapiekanki, kolejnego – do grzanek, tostów, bruschetty
itd. Poza tym mo˝na wykorzystaç pieczywo z ró˝nych zbó˝, z ró˝nymi dodatkami,
w ró˝nej formie. Mo˝liwoÊci sà tu nie-

4.

Pieczywo to wreszcie dobra energia, która jest niezb´dna do funkcjonowania ca∏ego organizmu. Poczynajàc od pracy mózgu, a koƒczàc na skomplikowanych procesach biochemicznych,
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Pieczywo bardzo cz´sto wzbogacone jest w ró˝nego rodzaju
pestki, nasiona, np. pestki s∏onecznika,
dyni, siemi´ lniane czy orzechy. W codziennych jad∏ospisach Polaków bardzo
cz´sto brakuje tych produktów. Dlatego
te˝ pieczywo z ich dodatkiem znaczàco
poprawia jakoÊç ca∏ego posi∏ku.

7.

Pieczywo poprzez swojà prostot´ bardzo u∏atwia regularne spo˝ywanie posi∏ków. Bo czy nie najproÊciej
i najszybciej zabraç ze sobà na wycieczk´,
do pracy czy szko∏y zdrowà kanapk´? Dostarczy ona nie tylko niezb´dnej energii,
ale tak˝e wielu cennych sk∏adników mineralnych, witamin i b∏onnika.

8.

Przygotowanie kanapki
jest niezwykle proste, dlatego te˝ pieczywo sprawdza
si´ idealnie w przypadku ˝ywienia dzieci i m∏odzie˝y.
Ju˝ dzieci w wieku przedszkolnym umiejà sobie
same
przygotowaç
zdrowy posi∏ek z kanapkà w roli g∏ównej. Pami´tajmy tak˝e
o tym, ˝e w wieku do 3 lat kszta∏tujà si´
nawyki ˝ywieniowe powielane przez ca∏e ˝ycie. Warto wi´c je dobrze ukierunkowaç, zach´cajàc maluchy do spo˝ywania pieczywa pe∏noziarnistego.

9.

2.

3.

przewodu pokarmowego, powodujàc
zwi´kszenie si´ kolonii dobrych bakterii
w jelitach. Du˝a iloÊç dobrych bakterii
powoduje zmniejszenie iloÊci tych z∏ych,
które mogà prowadziç do rozszczelnienia bariery jelitowej i tym samym do obni˝enia si´ odpornoÊci organizmu, a nawet do powstawania tzw. opóênionej
alergii pokarmowej.

ograniczone. Warto pami´taç o tym, ˝e
im wi´cej ró˝nych produktów w naszym
jad∏ospisie, tym mniejsze ryzyko powstania niedoborów pokarmowych.
Pieczywo przyczynia si´ tak˝e do
tego, ˝e ∏atwiej utrzymaç prawid∏owà mas´ cia∏a. Daje d∏ugo uczucie sytoÊci – g∏ównie dzi´ki obecnoÊci b∏onnika,
a to sprawia, ˝e nie podjadamy pomi´dzy
g∏ównymi posi∏kami. Jest to tak˝e bardzo
pomocne w czasie odchudzania. Ponadto
udowodniono, ˝e pe∏noziarnista kromka
pieczywa w ramach Êniadania poprawia
ca∏à gospodark´ insulinowà przez ca∏y
dzieƒ. Warto zatem jeÊç Êniadanie
w oparciu o pieczywo pe∏noziarniste.

5.

Pieczywo przygotowane na naturalnym zakwasie chlebowym
wp∏ywa bardzo korzystnie na flor´

6.

Ostatni (ale mo˝e nawet najwa˝niejszy) punkt z naszych
TOP TEN to sama przyjemnoÊç jedzenia
pieczywa. Nie trzeba tego ju˝ t∏umaczyç
skomplikowanymi procesami wydzielania
si´ serotoniny, pod wp∏ywem zmiany
aminokwasów jednych w drugie... przecie˝ ka˝dy wie, ˝e nie ma nic lepszego ni˝
Êwie˝e pieczywo z ulubionymi dodatkami
zjedzone w gronie najbli˝szych.

10.

Ewa Ceborska-Scheiterbauer
Poradnia Dietetyczna food&diet
www.food-diet.pl
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W Twoim ogrodzie

Ogrody skalne
Nazw „skalniak”, „ogród skalny” czy „alpinarium” wi´kszoÊç z nas u˝ywa zamiennie. Mi∏oÊnicy i znawcy tego typu ogrodów wskazujà jednak ró˝nice pomi´dzy definicjami. W alpinariach
zazwyczaj prezentuje si´ roÊlinnoÊç charakterystycznà dla wybranych siedlisk górskich o podobnych wymaganiach, które majà naÊladowaç
naturalnie wytworzone zbiorowiska. Skalniaki to
niewielkie, najcz´Êciej wzniesione formy, cz´sto
kolekcjonerskie, inspirowane alpinariami, nieco
bardziej dowolne i swobodne w doborze gatunków roÊlinnych i pod∏o˝a. Ogrody skalne natomiast to ró˝nego rodzaju ogrody, w których dominujà kamienie, ˝wir w po∏àczeniu z ró˝norodnymi gatunkami roÊlin, ale tak˝e ogród,
w którym dominujàcà rol´ pe∏ni skalniak.
W ogrodach skalnych uprawia si´ w celach dekoracyjnych ró˝norodne roÊliny ozdobne. Tu dobór roÊlin jest doÊç swobodny, ale charakterystyczne jest wyst´powanie ró˝nic wysokoÊci,
ska∏, murków ogrodowych i kamieni.
Prawdziwy ogród skalny to dzie∏o sztuki ogrodowej. Tworzony jest przede wszystkim z roÊlin
skalnych, które charakteryzujà si´ dosyç niewielkimi wymaganiami w stosunku do pod∏o˝a.
G∏ównym budulcem w ogrodach skalnych jest,
jak nazwa wskazuje, jakiÊ rodzaj ska∏y, kamienia.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mogà to byç ska∏y o odczynie kwaÊnym lub alkalicznym. Takie specyficzne pod∏o˝e nie b´dzie dobre dla ka˝dej roÊliny, dlatego nale˝y uwa˝nie
wykonywaç dobory gatunkowe. Innym czynnikiem jest odpowiednie naÊwietlenie i wystawa.
Wi´kszoÊç roÊlin dedykowanych do ogrodu skalnego potrzebuje du˝ego nas∏onecznienia. Dlatego g∏ówna cz´Êç wypi´trzonych ska∏ powinna byç
usytuowana w po∏udniowej cz´Êci ogrodu. Kluczem do sukcesu jest prawid∏owe przygotowanie
pod∏o˝a – przeprowadzenie drena˝u, przemieszanie ziemi ogrodowej z kruszywami, aby zapewniç
prawid∏owà przepuszczalnoÊç pod∏o˝a.
Dobierajàc roÊliny do ogrodu skalnego, musimy mieç na uwadze mo˝liwoÊç posadzenia ich
mi´dzy ska∏ami. W tym celu zachowujemy mi´-

dzy poszczególnymi kamieniami odst´py, tworzàc kieszenie wype∏nione glebà. Sadzimy po kilkanaÊcie roÊlin
z jednego gatunku, tak aby
rozrastajàc si´, tworzy∏y rozleg∏e, zwarte kobierce.
Kontrast p∏o˝àcym roÊlinom nadadzà kar∏owe iglaki,
ciekawe odmiany sosen
o nieregularnym pokroju czy
przewieszajàce si´ nad ska∏ami klony palmowe. Ca∏oroczny efekt dekoracyjny zapewni
nam feeria ró˝norodnych bylin, roÊlin cebulowych i kolorowych krzewów. WartoÊç estetycznà ogrodu
skalnego mo˝emy dodatkowo podnieÊç, jeÊli dobierzemy roÊliny tak, aby kwitnienie poszczególnych gatunków przypada∏o na ró˝ne pory roku.
Aby ogród skalny wywo∏ywa∏ odpowiednie
wra˝enia estetyczne, powinien wyglàdaç w taki
sposób, jakby stworzy∏a go sama natura. Utrzymanie i piel´gnacja takiego ogrodu skalnego b´dzie wymaga∏o od nas sporo pracy i poÊwi´cenia – odchwaszczania, dosadzania i przycinania.
Op∏aci si´ to jednak posiadaniem namiastki górskiego krajobrazu. A w takim odtoczeniu relaks
i wypoczynek jest wyjàtkowa przyjemnoÊcià.

mgr. in˝. Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów
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Strefa zdrowia

Depresja po urlopie?!
Dla wielu osób wakacje dobiegajà koƒca.
Wracamy do pracy, nauki, codziennych obowiàzków. Mimo i˝ urlop na pewno doda∏
nam energii i zapa∏u do pracy, przez kilka dni
po powrocie trudno jest skupiç si´ nawet na
najprostszych zaj´ciach.
Badania wskazujà, i˝ przeci´tny Polak pracuje
przez oko∏o 1/3 czasu swojego ˝ycia. Bez wàtpienia, ka˝dy z nas minimum raz w roku potrzebuje
d∏u˝szego odpoczynku. Powrót do pracy nie jest
jednak ∏atwy. W pierwszych dniach prze˝ywamy
tzw. szok adaptacyjny. Czujemy obni˝enie nastroju, apati´, niech´ç do pracy. W psychologii okres
ten nazywany jest depresjà pourlopowà. Aby
zmniejszyç odczucie stresu zwiàzanego z powrotem do pracy, wielu psychologów doradza powrót do obowiàzków pod koniec tygodnia (np.
w czwartek), aby za 2 dni znów cieszyç si´ wolnym weekendem. Typowy poniedzia∏kowy powrót do pracy po urlopie nie daje nam mo˝liwoÊci stopniowego wdro˝enia si´ w codzienne obowiàzki i tym samym pot´guje stres. Dost´pne sà
tak˝e ró˝nego rodzaju wskazówki organizacyjne,
u∏atwiajàce skupienie si´ na konkretnych zaj´ciach. Nale˝à do nich m.in. koniecznoÊç utrzymania porzàdku na biurku, wyciszenie telefonu
i wy∏àczenie elektronicznej poczty podczas wykonywania najwa˝niejszych obowiàzków czy priorytetowanie i planowanie zadaƒ.
Jak jeszcze mo˝emy wspomóc naszà koncentracj´?
1. Bardzo wa˝na jest odpowiednia dieta –
szczególnie korzystne dla pracy mózgu sà posi∏ki bogate w kwasy t∏uszczowe omega-3,

znajdujàce si´ m.in. w rybach, czy magnez
i witaminy z grupy B, zawarte w du˝ej iloÊci
w ró˝nego rodzaju orzechach. Zamiast kolejnej fili˝anki kawy i s∏odyczy zaparz zielonà
herbat´ i zjedz kilka orzechów. Unikaj cukru,
bowiem jego nadmiar powoduje, i˝ szybko
stajemy si´ senni.
2. Raz w ciàgu godziny zrób sobie 5–10 minutowà przerw´. JeÊli tylko masz takà mo˝liwoÊç,
wykorzystaj przerw´ na krótki spacer lub proste çwiczenia fizyczne. Nawet lekki wysi∏ek redukuje napi´cie, które jest najcz´stszà przyczynà braku koncentracji, a jednoczeÊnie powoduje wytwarzanie endorfin – hormonów
szcz´Êcia, dzi´ki którym du˝o ∏atwiej zmobilizowaç si´ do dalszych zadaƒ.
3. Miej zawsze przy sobie butelk´ niegazowanej
wody. Umo˝liwia ona przewodzenie impulsów nerwowych, dlatego dbaj o to, aby ka˝dego dnia wypijaç 1,5 litra wody mineralnej.
4. Wysypiaj si´. Sen jest najlepszym sposobem
na regeneracj´ organizmu. Po oÊmiu godzinach snu du˝o ∏atwiej b´dzie Ci si´ skupiç nawet na najtrudniejszych zadaniach. Przyk∏adowo, zdolnoÊç do zapami´tywania po 4 godzinach snu jest porównywalna do tej, jakà
masz, nie k∏adàc si´ w ogóle spaç.
5. Na∏aduj si´ energià s∏onecznà. Mateusz Karbowski w ksià˝ce „Sztuka spania i wstawania”
wskazuje, jak du˝y wp∏yw na naszà koncentracj´ ma kontakt ze s∏oƒcem. Autor dowodzi, ˝e
energia s∏oneczna, powodujàc wzrost temperatury naszego cia∏a i jednoczeÊnie opóêniajàc
proces wych∏adzania organizmu, umo˝liwia
nam d∏u˝szà koncentracj´ i pobudzenie.

Pokój nastolatka – jak to umeblowaç?
koƒczy∏y si´ wakacje, a my, projektanci z Pogotowia Wn´trzarskiego, ju˝ od lipca odbieramy
telefony od zdezorientowanych rodziców. Dla wielu z nich, rodziców dzieci w wieku szkolnym, to czas
myÊlenia o tym, ˝e przyda∏by si´ remont pokoju
ukochanego dziecka, które zaczyna lub kontynuuje
nauk´ w szkole podstawowej, czy ju˝ nastolatka.
Cz´stymi pytaniami, jakie sobie zadajà, sà:
■ Kiedy jest najlepszy moment ˝ycia dziecka na
zmiany w jego przestrzeni mieszkalnej?
■ Jakie kupowaç mu meble? I gdzie?
■ Czy moje dziecko jeszcze jest maluchem? Czy
ju˝ nastolatkiem?
■ Jakie kolory sà najlepsze do pokoi dzieci?
■ Które meble b´dà na tyle trwa∏e, funkcjonalne
i uniwersalne, ˝eby starczy∏y na kolejne lata?

S

Na te i wiele podobnych pytaƒ warto szukaç
odpowiedzi w specjalistycznych gazetach, w internecie na stronach poÊwi´conych wn´trzom czy
w telewizji, oglàdajàc programy o wn´trzach. Wie-
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lu z nas to wystarczy do podj´cia decyzji, kiedy i co
zrobiç. Ale sà i tacy, dla których temat projektowania wn´trz jest obcy – najcz´Êciej dlatego, ˝e natura nie obdarzy∏a ich darem widzenia przestrzennego. Wiedzà, co si´ im podoba, a co nie, ale nie potrafià tego prze∏o˝yç na konkret, jeÊli chodzi
o w∏asne wn´trza. Cz´sto te˝ dlatego, ˝e nie potrafià z∏apaç dystansu do miejsc, które znajà jak
w∏asnà kieszeƒ – swoich domów i mieszkaƒ.
Dobrym, ale nieco innym przyk∏adem jest Ania
i jej pokój. Ania ma 13 lat. Idzie do pierwszej klasy gimnazjum. Do tej pory mieszka∏a w pokoju,
który zosta∏ urzàdzony w czasie, kiedy mia∏a lat 4.
Z wielu prozaicznych powodów – jej rodzicom
wcià˝ wydawa∏o si´, ˝e nie majà na to pieni´dzy,
a nawet jeÊli ju˝ mieli, to nie wiedzieli, co i gdzie
kupiç. Zastanawiali si´, czy trzeba zmieniç meble,
czy mo˝e tylko kolory Êcian i dywan? Które rozwiàzanie b´dzie lepsze? No i powód typowo
„maminy” – mama Ani d∏ugo nie mog∏a si´ pogodziç z tym, ˝e jej dziecko roÊnie;). To doprowadzi∏o do tego, ˝e dorastajàca dziewczynka mieszka-

6. åwicz swojà koncentracj´. Istnieje wiele
çwiczeƒ poprawiajàcych zdolnoÊç koncentracji. Do najskuteczniejszych zaliczane sà:
■ åwiczenie z ksià˝kà – czytajàc fragment
ksià˝ki, po ka˝dym zdaniu spróbuj zapisaç je
z pami´ci, nie zerkajàc do materia∏u. Poczàtkowo çwiczenie wyda si´ trudne, jednak im
wi´cej b´dziesz trenowaç, tym ∏atwiej b´dzie Ci si´ skupiaç na czytanym tekÊcie.
■ åwiczenie z zegarkiem – skup si´ na 10 sekund na wskazówce zegarka, odliczajàcej
sekundy. Za ka˝dym razem, gdy oderwiesz
od niej uwag´ i zaczniesz myÊleç o jakiejkolwiek innej rzeczy, powtarzaj çwiczenie od
nowa. Stopniowo wyd∏u˝aj czas çwiczenia.
■ åwiczenie z owocem – weê do r´ki jakiÊ
owoc i przez 5 minut skup ca∏à swojà uwag´
wy∏àcznie na nim. Oglàdaj jego kszta∏t, kolor,
poczuj jego zapach, wag´. Nie pozwól, by jakiekolwiek inne myÊli rozproszy∏y Twojà
uwag´. Podczas ka˝dego kolejnego çwiczenia wyd∏u˝aj czas koncentracji o 1 minut´.
Pami´taj, by çwiczàc koncentracj´, nigdy si´
nie zniech´caç. Poczàtkowo wykonanie çwiczeƒ
w za∏o˝onym czasie mo˝e okazaç si´ bardzo
trudne, ale systematyczne powtórki na pewno
przyniosà du˝e efekty.
Postaraj si´ te˝ regularnie zrywaç z wypracowanymi przyzwyczajeniami. Zmieƒ dêwi´k budzika, zrób zakupy w nowym sklepie, zmieƒ godzin´ picia porannej kawy, przestaw rzeczy na
biurku, zaparz herbat´ w innym kubku. To prawda, ˝e rutyna daje nam poczucie bezpieczeƒstwa, ale z drugiej strony – nawyki rozleniwiajà
nasz mózg. Postaw wi´c na drobne zmiany. Pojedê jutro do pracy innà drogà i korzystaj z energii, jakà przynosi zerwanie z rutynà!

Urszula Religioni,
specjalista zdrowia publicznego
∏a do dzisiaj w pokoju oklejonym tapetà w ró˝owe ró˝e ☺. Na szcz´Êcie na pomoc przysz∏a du˝o
starsza siostra i zarzàdzi∏a koniecznoÊç skorzystania z naszej pomocy – projektantów wn´trz z Pogotowia Wn´trzarskiego. Majàc Êwie˝e spojrzenie oraz kilkunastoletnie doÊwiadczenie, ∏atwo
jest nam wytyczaç kierunki, w jakich powinni
pójÊç w∏aÊciciele mieszkaƒ, ˝eby osiàgnàç efekty
zadowalajàce ca∏à rodzin´. Staramy si´ podchodziç do takich zadaƒ bardzo racjonalnie i proponowaç zmiany nieprzekraczajàce zaplanowanego
bud˝etu. W tym wypadku skoƒczy∏o si´ na wymianie tapety, zmianie kolorów Êcian. Meble majàce ca∏kiem fajne bry∏y i b´dàce w bardzo dobrym stanie wystarczy∏o uzbroiç w nowe uchwyty i fronty. Konieczna by∏a te˝ zmiana lamp.
Dodanie kilku charakterystycznych, fajnych iniedrogich elementów wyposa˝enia wn´trza pasujàcych do nastolatki postawi∏o kropk´ nad „i”. Zaprojektowanie zmian i pomoc w podj´ciu decyzji
zaj´∏y prawie 3 godziny i tym samym uci´∏y
wszelkie rosnàce od wielu lat w g∏owach domowników problemy.

Joanna Majewska,
PogotowieWnetrzarskie.pl
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Kapita∏y – Inwestycje – Waluty

Kredyt kupiecki
Ze wszystkich stron s∏ychaç, ˝e polska gospodarka
wychodzi na prostà. Ostatnie dane dotyczàce produkcji
przemys∏owej pozytywnie
zaskoczy∏y. W lipcu bie˝àcego roku produkcja przemys∏owa w Polsce wzros∏a
o 6,3% w uj´ciu rok do roku,
po tym jak miesiàc wczeÊniej jej dynamika ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 3% w relacji rok do roku.
Rynkowy konsensus kszta∏towa∏ si´ na poziomie
5,0–5,1% w uj´ciu rok do roku. RPP obni˝y∏a stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. Tym
sposobem g∏ówna stopa referencyjna si´gn´∏a rekordowo niskiego poziomu 2,5%. Inflacja równie˝
jest na rekordowo niskim poziomie. Indeks PMI dla
polskiego przemys∏u ju˝ trzeci miesiàc z rz´du roÊnie i po lipcu br. wynosi∏ 51,1 punktu. Co jeszcze
mo˝na uczyniç, aby rozp´dziç polskà gospodark´?
Mo˝e argumentem b´dzie rozpowszechnienie wiedzy i nak∏onienie przedsi´biorców do stosowania
na wi´kszà skal´ kredytu kupieckiego?
Koszt =

360
% upustu
×
1 – % upustu okres kredytu – okres upustu

Kredyt kupiecki nazywany jest tak˝e kredytem
handlowym lub kredytem towarowym (ang. open

account). Ten rodzaj finansowania to nic innego
jak uzgodnione przez strony umowy kupna/sprzeda˝y przy odroczeniu terminu zap∏aty za otrzymany towar lub wykonanà us∏ug´. Zaletà kredytu
kupieckiego jest to, ˝e nabywca towaru bàdê
us∏ugi nie jest zmuszony do niezw∏ocznej zap∏aty.
Jednym z kluczowych dzia∏aƒ podejmowanych
przez ka˝de przedsi´biorstwo sà inwestycje rzeczowe. O potencjale i mo˝liwoÊciach rozwojowych przedsi´biorstwa stanowi poziom uzbrojenia w Êrodki trwa∏e. Inwestycje rzeczowe wymagajà jednak ponoszenia w stosunkowo krótkim
czasie znacznych wydatków, których efekty rozk∏adajà si´ na o wiele d∏u˝sze okresy. Szczególne
znaczenie ma to dla ma∏ego przedsi´biorcy, dla
którego ka˝da, nawet najmniejsza inwestycja
w Êrodki trwa∏e, wobec wymaganego zaanga˝owania finansowego, jest powa˝nym wyzwaniem. JeÊli weêmiemy pod uwag´, ˝e z inwestycji w Êrodki trwa∏e trudno si´ wycofaç, a ryzyko
pope∏nienia b∏´du jest znaczne, decyzje inwestycyjne wymagajà poprzedzenia dok∏adnym rozpoznaniem ich op∏acalnoÊci. Wi´kszoÊç kierujàcych
ma∏ymi przedsi´biorstwami podejmuje tego rodzaju decyzje, porównujàc przychody i koszty dotyczàce danej inwestycji. Przyjmijmy teraz, ˝e
spó∏ka X zawar∏a z dostawcà Y umow´, na mocy
której b´dzie nabywaç Êrodki trwa∏e na nast´pujàcych warunkach: maksymalny dopuszczalny
termin p∏atnoÊci za jednorazowà dostaw´ 60 dni,
wynegocjowano upust w wysokoÊci 2% ceny
ka˝dorazowej dostawy w przypadku regulowania p∏atnoÊci do 20 dni. JeÊli teraz wspomniane

dane podstawimy do wzoru, to otrzymamy
Koszt = [0,02 / (1 – 0,02)] x [360 / (60 – 20)] =
(0,02 / 0,98) x (360 / 40) = 0,0204 x 9
= 0,1836, czyli koszt kredytu kupieckiego wynosi 18,36%. JeÊli policzymy efektywny roczny koszt
kredytu kupieckiego przy podanych wartoÊciach,
to otrzymamy 19,94%. Interpretacja b´dzie bardzo prosta i nie powinna przysparzaç trudnoÊci.
Je˝eli firma jest w stanie zaciàgnàç kredyt obrotowy na pokrycie zamówienia w ciàgu 20 dni na
ni˝szy procent ni˝ 18,36%, to op∏aca si´ z takiego
upustu skorzystaç i zaciàgnàç kredyt obrotowy
w banku. Je˝eli oprocentowanie kredytu obrotowego w banku na pokrycie zakupionych towarów
lub us∏ug jest wy˝sze ni˝ 18,36%, to nie op∏aca
si´ skorzystanie z upustu. Lepiej zaczekaç na maksymalny okres odroczonej p∏atnoÊci i dopiero
wtedy zap∏aciç za towar.
Kredyt kupiecki, jak ka˝de zobowiàzanie, pociàga za sobà ryzyko finansowe. Pozwala jednak
rozszerzyç kràg kontrahentów. Mo˝e równie˝
podnieÊç atrakcyjnoÊç produktów w stosunku do
konkurencji. Jako efekt koƒcowy daje zwi´kszone zyski. To ostanie mo˝e spowodowaç rozwój
koniunktury poprzez nowe inwestycje. Bo nowe
inwestycje to nowe miejsca pracy. A nic tak gospodarki nie rozp´dza jak nowe miejsca pracy.
Czego sobie i czytelnikom serdecznie ˝ycz´.
Andrzej Filipek
filand@go2.pl; tel. 515 311 764
Analityk finansowy, zajmuje si´ konsultacjami
kapita∏owymi oraz ocenà projektów inwestycyjnych

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
1209 50
0/2
2
1206 50
3/4
2
1212 75
2/2
2
1208 79
0/2
3
1139 96,7 2/2
4

Nr
oferty
1425
1501
1450
1342
1268

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena
w PLN
285.000
340.000
350.000
490.000
800.000

Pow. Rejon
512
462
804
325
270

Stara
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena
w PLN
471.000
520.000
249.000
200.000
215.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
745
249
160
743
304
556
750
275
200
785
160
230

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
680.000
1.190.000
770.000
750.000

Rodzaj domu
segment
wolnostojàcy
segment
segment naro˝ny

Rok
2012
2012
2001

Stan wykoƒczenia
Deweloperski
Deweloperski
Wykoƒczony
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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W tym roku, na nasze zaproszenie, zaj´cia wakacyjne w English Language Centre
poprowadzili nauczyciele z Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Wszyscy uczniowie mieli okazj´ do
doskonalenia umiej´tnoÊci j´zykowych
w trakcie zaj´ç teatralnych, plastycznych, przygotowaƒ do prezentacji oraz
warsztatów szlifowania dykcji.
Dzieci w wieku 6–9 lat pod okiem
opiekunów przygotowa∏y przedstawienia, które by∏y kulminacyjnym punktem
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Cambridge YLE. Mamy nadziej´, ˝e b´dzie to odpowiedê na cz´sto zadawane
pytanie: „Co potrafi ju˝ moje dziecko?”.
M∏odzie˝ zapraszamy na kursy przygotowujàce do matury, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminów FCE i CAE.
Wszelkie informacje znajdujà si´ na
stronie www.angielskiwesola.pl oraz
www.angielskigoclaw.pl lub pod numerem tel. 608 520 808.
wieƒczàcym tydzieƒ wytrwa∏ej pracy.
M∏odzie˝ przygotowa∏a prezentacj´, której piàtkowy fina∏ wypad∏ znakomicie.
Wszyscy uczestnicy letnich warsztatów
j´zykowych spisali si´ na medal. Dzi´kujemy bardzo za zaanga˝owanie i ci´˝kà prac´.
Gratulujemy wspania∏ych wyst´pów. Mamy równie˝ nadziej´, ˝e wszyscy z∏apali bakcyla j´zykowego i z przekonaniem, ˝e angielski mo˝e byç
dobrà zabawà, b´dà z ochotà
kontynuowaç nauk´.
W nadchodzàcym roku szkolnym zapraszamy dzieci na kursy
przygotowujàce do egzaminów

Iwona Sojewska
English Language Centre

English Language Centre Weso∏a
ul. Godebskiego 3/1
05-075 Warszawa-Weso∏a
biuro@angielskiwesola.pl
tel. 608 520 808

English Language Centre Goc∏aw
ul. Jana Nowaka Jezioraƒskiego 7, lok. 9
03-984 Warszawa
biuro@angielskigoclaw.pl
tel. 608 609 663
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Energetyczne tornistry dla
potrzebujàcych dzieci z Weso∏ej
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
nawiàza∏ wspó∏prac´ z PGE Dystrybucja S.A.
w ramach przedsi´wzi´cia charytatywnego
wspierajàcego potrzebujàce dzieci pn. „Energetyczny tornister”. 30 sierpnia 2013 r. w Urz´dzie

Dzielnicy odby∏a si´ uroczystoÊç rozdania dzieciom bogato wyposa˝onych tornistrów. Gospodarzami spotkania byli Pan Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m. st. Warszawy Edward K∏os i Zast´pca
Burmistrza Pan Marian Mahor.

Ze strony OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a udzia∏ wzi´li: Dyrektor Pani Marzenna
Todorska, p. o. kierownika Pani Beata MoÊcicka-Niemira oraz pracownik socjalny Pani Weronika
Wróblewska. Zak∏ad Energetyczny reprezentowali m.in. Kierownik Posterunku Energetycznego Otwock Pan Rados∏aw Ptasiƒski
i G∏ówny Specjalista ds. Komunikacji Pani
Katarzyna Burda-Mazurek.
Pan Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy przywita∏ zaproszonych goÊci,
jak równie˝ podkreÊli∏ wag´ tego przedsi´wzi´cia dla dzielnicy. Zak∏ad Energetyczny
ze swojej strony przygotowa∏ krótki program z zagadkami i pokazem filmu na temat pràdu. Dzieci ch´tnie bra∏y udzia∏
w programie, który bardzo im si´ podoba∏.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci dzieci
otrzyma∏y tornistry z bogatà zawartoÊcià
oraz ciekawe gad˝ety Urz´du Dzielnicy w postaci ksià˝ek i drobnych upominków.

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a

Pierwszy Rodzinny Piknik w SP 3 5 3
W sobot´ 8 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 353 odby∏ si´ pierwszy Piknik Rodzinny pod has∏em: „Zabawki naszych rodziców”. Boisko szko∏y i teren wokó∏ niej zamieni∏y si´ w wielki plac zabaw dla
dzieci i rodziców. Pogoda nas wszystkich nie zawiod∏a.
S∏oƒce pot´gowa∏o radosnà atmosfer´, sprzyja∏o Êwietnej zabawie, pe∏nej humoru i m∏odzieƒczego wigoru.

Na najm∏odszych czeka∏o mnóstwo atrakcji – gry
i zabawy logiczne, malowanie buzi, projektowanie bi˝uterii, plecenie kolorowych warkoczyków, zabawy
z b´bnami i dmuchana Êcianka wspinaczkowa. Dodatkowà atrakcjà by∏y wyst´py artystyczne uczniów i zaproszonych goÊci: piosenki i taƒce, pokazy d˝udo i karate, a tak˝e wiele innych atrakcji sportowych. Miniboiska zaprasza∏y do rozgrywek tenisa sto∏owego, pi∏ki
no˝nej i pojedynków szermierczych.
W holu g∏ównym szko∏y odby∏ si´ Festyn Nauki
– „Szko∏a z Klasà 2.0”. Uczniowie przygotowali instalacj´ z wykorzystaniem technologii TIK, na której zaprezentowali najlepsze prace konkursowe z wielu imprez odbywajàcych si´ w szkole, m.in. plakat „Drze-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wo genealogiczne”, fotoreporta˝ „Podziel si´ smakiem”, prace plastyczne „Herb mojej rodziny” i „Rodzinny portret”, prace literackie „Historyjki rodzinne”,
„Album z rodzinnymi opowiastkami”, komiks „Pancernik nr 13 (z historià pradziadka Aleksandra w tle)”,
przewodnik „Subiektywny przewodnik po moim osiedlu”. Do instalacji do∏àczona by∏a prezentacja dokonaƒ uczniów wykonana w programie PREZJ. Mo˝na
by∏o równie˝ podziwiaç wystaw´ prac plastycznych
uczestników ko∏a plastycznego.
Na Pikniku zorganizowano wiele stoisk oferujàcych
ciekawà rozrywk´. Zgodnie z has∏em Pikniku nie mog∏o zabraknàç gier i zabawek z czasów naszych rodziców i dziadków. Stoiska oferowa∏y takie zabawy jak:
skakanka, klasy, wyÊcigi kapsli.

W holu g∏ównym czeka∏o na mi∏oÊników ksià˝ek
stoisko „Uwolnij ksià˝k´”, zorganizowane przez nauczyciela bibliotekarza i logoped´. Uczestnicy Pikniku
ch´tnie przynosili swoje ksià˝ki i wymieniali je na tytu∏y, którymi byli zainteresowani. Stoisko „Uwolnij ksià˝k´” spotka∏o si´ z du˝ym zainteresowaniem, podobnie
jak stoiska polonistyczne, matematyczne i anglistycz-

Sukces Zuzi!
uzia Tarczyƒska jest uczennicà naszego Gimnazjum nr 119. Pozna∏am jà w domu rodzinnym podczas odwiedzin u chorej babci. Zwróci∏a mojà
uwag´ ogromnà ˝ywotnoÊcià, co mo˝e
byç naturalne u dziecka, ale te˝ powagà,
z jakà prowadzi∏a ze mnà rozmow´. Póêniej, przy ka˝dym spotkaniu wita∏a mnie
uÊmiechni´tà buzià i g∏oÊnym „Dzieƒ dobry”. Zwykle w poÊpiechu na pytanie:
„Co w szkole? co z muzykowaniem?” odpowiada∏a: „Dobrze, dzi´kuj´”.
W maju od bardzo przej´tej mamy dowiaduj´ si´, ˝e Zuzia zdaje egzaminy do
szkó∏ muzycznych II stopnia. Nie powiem, by∏am zdziwiona. Wiedzia∏am, ˝e
ma dobrego nauczyciela, jakim jest pani
Marta Zamojska-Makowska, ale czy to
wystarczy? Bowiem kandydatami do tych
szkó∏ sà przewa˝nie dzieci z dyplomami
szkó∏ muzycznych I stopnia po szeÊciu latach nauki. Zuzia gra na pianinie pi´ç lat.
DziÊ mo˝emy gratulowaç nauczycielce
i uczennicy: Zuzia dosta∏a si´ do dwóch
szkó∏ muzycznych! W ka˝dej z nich o jedno miejsce ubiega∏o si´ ponad czterech
kandydatów. Po zdanych egzaminach musia∏a dokonaç wyboru mi´dzy Szko∏à Muzycznà im. J. Elsnera przy ul. Miodowej
a Szko∏à Muzycznà im. K. Szymanowskiego
przy ul. Krasiƒskiego. Wybra∏a t´ pierwszà.
Sukces!
MyÊl´, ˝e ma za co dzi´kowaç swojej
Pani Profesor, którà zresztà znam z wielu
inicjatyw na rzecz rozwoju kultury muzycznej naszej dzielnicy.

Z

Zofia Tyszkiewicz
ne. Proponowane tu zagadki logiczne, rebusy, ∏amig∏ówki i kalambury cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià.
Uznanie znalaz∏o wÊród dziewczynek stoisko fryzjerskie „Warkoczyk na ka˝dà g∏ow´”. Tutaj mo˝na by∏o
ozdobiç w∏osy ró˝nokolorowymi warkoczykami. Wszystkie dzieci z zainteresowaniem i du˝à przyjemnoÊcià malowa∏y równie˝ buêki w ró˝norodne wzory.
Liczne stoiska zaprasza∏y do aktywnego uczestnictwa
w Pikniku. Utrat´ si∏ mo˝na by∏o uzupe∏niç w punktach
konsumenckich, gdzie oferowano pyszne kie∏baski i kaszaneczki z grilla, rewelacyjny bigos z kuchni szkolnej, bajeczne kanapki ze smalczykiem, oraz na stoiskach dla ∏asuchów z ró˝norodnymi ciastami i ciasteczkami, które
skusi∏y niejednego uczestnika.
Naszà imprez´ uÊwietni∏y pokazy goÊci. PodziwialiÊmy Parad´ Harleyowców, popisy wolty˝erskie, walki
sportów obronnych, pokazy taneczne i gr´ na instrumentach oraz wyst´py chórów i solistów.
BawiliÊmy si´ na Pikniku przez cztery godziny. By∏ to
czas twórczych doznaƒ, rodzinnej zabawy, poczucia
dobrze sp´dzonego czasu w gronie rodziny i przyjació∏. Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom Pikniku i zapraszamy za rok.

Beata Chromik, Olga Molska
nauczyciele SP 353
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W SP 1 7 3 ciekawie uczymy
SP 173 przystàpi∏a do projektu Archiwa Prze∏omu
1989–1991 organizowanego przez Kancelari´ Prezydenta RP i Kancelari´ Senatu. W dniu 6 grudnia 2012
roku uroczystego otwarcia Szkolnego Archiwum po∏àczonego z prezentacjà zebranych materia∏ów dokona∏
pan Robert KubaÊ, kierownik Archiwum Senatu RP
w Biurze Analiz i Dokumentacji, wraz z Burmistrzem
Dzielnicy Weso∏a p. Marianem Mahorem i dyrektor
szko∏y p. Lidià Chmielewskà. Projekt Archiwa prze∏omu
ma na celu stworzenie elektronicznego, ogólnopolskiego katalogu dla szerokiego grona u˝ytkowników, umo˝liwiajàc im dost´p do materia∏ów archiwalnych dotyczàcych tamtego okresu, oraz krzewienie wiedzy na temat

historii najnowszej wÊród m∏odzie˝y. Materia∏y archiwalne przekaza∏ szkole pan Jacek
Pajàk, rozpoczynajàc nasze starania o sta∏e
powi´kszanie zbiorów. Zapraszamy serdecznie na stron´ internetowà SP 173 im. Górników Polskich, gdzie zamieÊciliÊmy pierwsze
opracowania naszego szkolnego Archiwum
Prze∏omu 1989–1991. W miar´ post´pu
prac zbiory b´dà uzupe∏niane i przedstawiane na stronie http://www.sp173.waw.pl/
archiwum-przelomu-1989-1991.
Ogromnym zaszczytem dla SP 173 jest
wieloletnia wspó∏praca z Ko∏em Sybira-

Konferencja „Dziecko a praca zawodowa
– Êwiadome kierunki samorealizacji”
Przedszkole Our Preschool zaprasza na bezp∏atnà konferencj´ dla rodziców chcàcych
wróciç na rynek pracy po przerwie zwiàzanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka, kobiet,
które pragnà si´ aktywizowaç zawodowo,
osób pragnàcych za∏o˝yç w∏asnà firm´ oÊwiatowà, pracowników samorzàdów i pracowników socjalnych, pracodawców lokalnych,
osób poszukujàcych pracy, a tak˝e studentów
i uczniów szkó∏ Êrednich.

Konferencja odb´dzie si´ w siedzibie przedszkola Our Preschool przy al. Pi∏sudskiego 73
(Weso∏a na granicy z Sulejówkiem) w dniu
28 wrzeÊnia (sobota) w godz. 10.30-14.30.
W programie równie˝:
■ prelekcje:
- „Przedsi´biorczoÊç jako sposób na ˝ycie,
filozofia i praktyka w s∏u˝bie m∏odego rodzica” (Kinga Kuêma-Go∏danowska),
- „Psychologiczne problemy godzenia ˝ycia

ków oraz obj´cie tej pi´knej wspó∏pracy patronatem Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty. Koordynatorem projektów, dzi´ki
którym uczniowie naszej
szko∏y w ciekawy i innowacyjny sposób poznajà histori´ ojczyzny, uczàc si´
jednoczeÊnie mi∏oÊci do
niej i szacunku do drugiego
cz∏owieka, jest pani Alicja
Napiórkowska, nauczyciel
historii.

Bernadetta Gierczycka
zawodowego i prywatnego, rady dla zapracowanego rodzica – warsztat” (Kamila
Papliƒska-Jaworska),
- „Szkolenie: Opowiadania Kury Domowej
– „Back on Top”” (Magdalena Jasiƒska),
■ gie∏da pracy – umo˝liwiamy spotkanie osób szukajàcych pracy z osobami poszukujàcymi pracowników – serdecznie zapraszamy obie strony,
■ bezp∏atne porady, jak za∏o˝yç w∏asnà firm´,
■ animacje dla dzieci.
W trakcie konferencji zapewniamy lunch,
przekàski, napoje ciep∏e i zimne.
Zg∏oszenia pod numery tel.: 666 840 640
i 502 640 213.

Zespó∏ Our Preschool

M∏odzie˝owy Uniwersytet
Informatyczny Hewlett Packard

Tekst sponsorowany

Na pytanie o to, co jest przysz∏oÊcià wspó∏czesnego Êwiata, wi´kszoÊç odpowiada: m∏odzi ludzie i nowoczesne technologie. Tak samo pomyÊleli specjaliÊci z dzia∏u Social
Innovation najwi´kszej, globalnej firmy w bran˝y informatycznej – Hewlett Packard. W ten sposób narodzi∏
si´ wyjàtkowy projekt pod nazwà
„M∏odzie˝owy Uniwersytet Informatyczny Hewlett Packard”, który b´dzie realizowany w ODT „Pogodna”
– filii OÊrodka Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy.
MUI HP to pionierska inicjatywa
skierowana do m∏odzie˝y w wieku
gimnazjalnym. Celem zaj´ç jest pog∏´bianie wiedzy informatycznej, nauka pracy w grupie i rozbudzenie analitycznego myÊlenia. W czasie trwania projektu uczestnicy poznajà: histori´ informatyki, budow´ komputera, podstawy diagnostyki, systemy operacyjne, podstawy programowania i wiele innych zagadnieƒ.
Zaj´cia prowadzone b´dà przez doÊwiadczonych specjalistów i kierowników projektów. Do nauki wykorzystane zostanà laptopy zapewnione przez firm´ HP, wi´c ewentualny brak w∏asnego urzàdzenia nie stanowi problemu. Spotkania b´dà odbywaç si´ 2 razy w miesiàcu, w soboty.
Udzia∏ w projekcie jest bezp∏atny, a liczba miejsc – ograniczona.
Zapisy pod nr tel. 22 427 37 74 lub pod adresem: program@domkulturywesola.net.
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Z A B AW K I

A R T Y K U ŁY
SZKOLNE

oraz

ul. 1-go Praskiego Pułku 10 (naprzeciwko Poczty i Banku)
05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 503 159 109, 514 197 240, 22 773 40 74

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ODZIEŻ
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Weso∏e Pszczó∏ki
zapraszajà
Bezp∏atny Punkt Przedszkolny „Weso∏a Pszczó∏ka” Fundacji Familijny Poznaƒ mieszczàcy si´ w SP nr 171 w Weso∏ej zaprasza dzieci
w wieku 2,5–5 lat. Realizujemy podstaw´ programowà zgodnà
z rozporzàdzeniem MEN. Stwarzamy bezpieczne i przyjazne warunki do nauki i zabawy. Dzia∏amy 25 godzin tygodniowo w godzinach
13.30–18.30. W naszym przedszkolu codziennie realizujemy ciekawe zaj´cia dydaktyczne, rozwijamy zainteresowania dzieci poprzez ró˝norodne metody i formy pracy. Nasze maluchy biorà aktywny udzia∏ w ró˝nego
rodzaju konkursach, przeglàdach i wyst´pach
promujàcych ich umiej´tnoÊci. W „Weso∏ej
Pszczó∏ce” prowadzimy równie˝ zaj´cia dodatkowe z rytmiki i j´zyka angielskiego. Dzie-

ci czujà si´ u nas bezpieczne i szcz´Êliwe. Zapraszamy wszystkich
ch´tnych rodziców wraz z dzieçmi na zaj´cia otwarte do naszego
przedszkola w ka˝dy poniedzia∏ek sierpnia i wrzeÊnia w godzinach 15-16. Karty zg∏oszeniowe do pobrania u nauczyciela punktu.
Publiczny Punkt Przedszkolny
„Weso∏a Pszczó∏ka”
ul. Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa-Weso∏a
Tel: 505-007-583
mgr Sylwia Cisowska, nauczyciel przedszkola

Wieczór autorski
w Szkole Podstawowej nr 3 5 3
„Bycie sobà nie zostawia miejsca
na bycie kimÊ innym”.
Krzysztof Cezary Buszman
Pewnego s∏onecznego dnia w Szkole Podstawowej
nr 353 mia∏o miejsce niezwyk∏e spotkanie. Na zaproszenie
Dyrekcji Szko∏y, Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców
odpowiedzia∏ wspó∏czesny poeta Krzysztof Cezary Buszman, który tym samym zapoczàtkowa∏ cykl spotkaƒ poetyckich, poÊwi´cony wartoÊciom.
Krzysztof Cezary Buszman jest poetà, autorem piosenek, podró˝nikiem oraz fotografikiem. Jego promotorkà by∏a Agnieszka Osiecka, a wielkim entuzjastà twórczoÊci K. C. Buszmana by∏ Krzysztof Kolberger. Poezjà Buszmana zainteresowali si´ m.in. Krzesimir D´bski,
W∏odzimierz Korcz, W∏odzimierz Nahorny, Jerzy Satanowski, Janusz Strobel. Wiersze i piosenki Krzysztofa Buszmana umieÊcili w swym repertuarze, oprócz K. Kolbergera, najlepsi piosenkarze ró˝nych pokoleƒ oraz aktorzy, m.in. Danuta B∏a˝ejczyk, Halina Fràckowiak, Gra˝yna ¸obaszewska, Alicja Majewska, Dorota Osiƒska, Anna Samusionek, Damian Aleksander.
Autorski wieczór poetycki
w auli SP 353, w czasie którego
autor interpretowa∏ swoje utwory, przerodzi∏ si´ w radosne, pe∏ne niewymuszonego humoru
spotkanie. Poeta okaza∏ si´
otwartym, bardzo sympatycznym cz∏owiekiem i obali∏ dotychczas panujàcy poglàd, i˝ poeci to
cz´sto smutni, zamkni´ci w swoim Êwiecie ludzie.
Spotkanie z poetà dowiod∏o,
˝e Krzysztof Cezary Buszman nie
jest pomnikowym autorytetem.
W jego deklamowanych i Êpiewanych wierszach m∏odzi ludzie odnajdujà wa˝ne dla siebie prawdy. To pewnego rodzaju drogowskazy, wspierajàce ich w wyborze dobrej drogi.
W spotkanie poetyckie w∏àczyli si´ uczniowie i rodzice naszej szko∏y. Uczennica Ania Szymaniak wystàpi∏a w przepi´knej muzycznej interpretacji refleksyjnej „Pastora∏ki do sumienia”. Ada Nowakowska deklamowa∏a jeden z wierszy, a dwa inne utwory poety w wykonaniu p. Karola Lebiedziewicza przysporzy∏y s∏uchaczom wielu wzruszeƒ i emocji.
Po recytacji utworów K. C. Buszmana nastàpi∏a rozmowa poety ze zgromadzonymi
entuzjastami jego talentu, podczas której pan Krzysztof odpowiada∏ na pytania dotyczàce jego zainteresowania poezjà, pierwszych prób
poetyckich, natchnienia oraz tematyki twórczoÊci.
Spotkanie z Krzysztofem Cezarym Buszmanem
pokaza∏o, ˝e poezja wcale nie musi byç nudna,
a poeci to zwykli ludzie, g∏´biej odbierajàcy Êwiat.
Na koniec fragment jak˝e pi´knego, pe∏nego refleksji utworu Krzysztofa Cezarego Buszmana „Takim byç”, który w prosty i jasny sposób mówi
o wartoÊciach:
Dobrze by takim by∏o byç
Szcz´Êliwym, lecz nie og∏upia∏ym
I prostym, ale nie prostakiem
I màdrym, nie zarozumia∏ym.
... Cz∏owiekiem ludzkim nade wszystko
Choç niekoniecznie idealnym.
Na nast´pne spotkanie z K. C. Buszmanem
z cyklu „Rozmowy o wartoÊciach” zapraszamy do
SP 353 ju˝ we wrzeÊniu.
Majka Delura
nauczyciel SP 353
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Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

res

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

s

WESO¸A

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

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

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
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

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna, tel. (22) 773 17 86, kom. 502 866 525
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

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

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

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Lato z j´zykami obcymi
Nauka j´zyków przez dzia∏anie, przez zabaw´, a przede wszystkim w trakcie ciekawych
wyjazdów... Tego doÊwiadczyli latem uczniowie Gimnazjum i Liceum Bu∏haka. Nauczyciele zaproponowali m∏odzie˝y dwa niecodzienne wyjazdy: w czerwcu – obóz j´zykowy na
Malcie, a w lipcu – wymian´ ze szko∏à w Niemczech w ramach wspó∏pracy z Fundacjà
Krzy˝owa dla Porozumienia Europejskiego.
Malta okaza∏a si´ doskona∏ym wyborem pod ka˝dym wzgl´dem: goÊcinne rodziny, u których mieszkali uczniowie, ciekawe zaj´cia, a przede wszystkim pi´kne miejsca, fascynujàce
wycieczki, malownicze krajobrazy...
Uczniowie wrócili wzbogaceni pod
ka˝dym wzgl´dem, poprawili znajomoÊç j´zyka angielskiego, a przy okazji
poznali pi´kny kraj.
Wyjazd do Krzy˝owej mia∏ nieco inny charakter. Wymiana ze szko∏à
Höhenmölsen to ju˝ tradycja Bu∏haka.
M∏odzi Polacy i Niemcy spotkali si´ po
to, by prze∏amywaç bariery, by walczyç
ze stereotypami, by mówiç o nie∏atwej
historii, by poznaç kultur´ sàsiadów...
Grupa z Bu∏haka w megalitycznych
A
to wszystko, ju˝ po raz trzeci, dzia∏o
Êwiàtyniach Malty
si´ w mieÊcie symbolicznym oraz na terenie by∏ego majàtku rodziny von Moltke. Aby cel zosta∏ osiàgni´ty, m∏odzie˝ bra∏a tak˝e
udzia∏ w wycieczkach do miejsc wa˝nych dla obu narodów: do Wroc∏awia, do Âwidnicy
i do Gross-Rosen. KorzyÊç dodatkowa? Doskonalenie znajomoÊci j´zyków obcych.
Nauczyciele j´zyków obcych
Gimnazjum i Liceum Bu∏haka
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Ciekawe wakacje
w OK Weso∏a
W lipcu i sierpniu w OÊrodku Kultury oraz filii OÊrodka Kultury
organizowana by∏a akcja Lato w MieÊcie. W tym czasie dzieci bra∏y udzia∏ w wielu zaj´ciach i spotkaniach. Najwi´ksze wra˝enie na
uczestnikach zrobi∏y warsztaty r´cznego tworzenia s∏odyczy wed∏ug XVII/XVIII-wiecznych receptur, po∏àczone z w∏asnor´cznym
robieniem lizaków.
Kolejnà ogromnà
atrakcjà by∏o spotkanie ze stra˝nikami miejskimi, którzy zorganizowali
dzieciom Miasteczko Ruchu Drogowego i zapoznali
dzieci z podstawowymi zasadami zachowania na drodze. Poza tym odby∏y si´ warsztaty zoologiczne, na których goÊçmi specjalnymi byli: je˝yk afrykaƒski – Rudolf, szynszyla – Nella,
koszatniczka – Kasztanek, szczurki i myszki, myszoskoczki, chomik
oraz króliczki; odby∏a si´ tak˝e wycieczka do Zoo. Dzieci bra∏y te˝
udzia∏ w warsztatach taƒca towarzyskiego i nowoczesnego,
warsztatach konstruowania i zdobienia latawców, a tak˝e wielu
innych ciekawych zaj´ciach.
Mamy nadziej´, ˝e wszystkim si´ podoba∏o, a Lato w MieÊcie
uwa˝ajà za udane.

OK Weso∏a
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OG¸OSZENIA DROBNE
Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej, ∏adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie- kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje 0 692 977 947
◗ Zamieni´ dzia∏k´ rolnà (w 2014 r. prawdopodobnie przekszta∏cenie w budowlanà) 3000 m2 + 1000 m2 Sulejówek
tu˝ przy granicy z W-wà. W pobli˝u p´tla autobusu 514,
sieç innych linii ∏àczàcych Weso∏à z W-wà. Cena 750 tys.
z∏. zamieni´ na nieruchomoÊç, oczekuj´ dop∏aty w wysokoÊci 300 tys. z∏. tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam mieszkanie w Weso∏ej 53 m kw., 3 pokoje, mi∏a okolica, 7 min. do SKM. tel.: 695-485-079.

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

DAWBRUK
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◗ Sprzedam 2,4 ha, 38 000 PLN, dzia∏ka rolna z lasem na
pagórku, ∏adne miejsce. Za W´growem. Na siedlisko lub
rekreacj´. 140m/170m. tel. 609864466
◗ Sprzedam 7000m2 z mo˝liwoÊcià podzia∏u na kilka. 136000
PLN szer 65m. Zabudowa ca∏oroczna. We wsi Kàty Borucza,
przy lesie. Kierunek na ¸ochów. Tel 609864466
◗ Kupi´ ma∏y dom /mo˝e byç drewniany/ w Weso∏ej lub
Wawrze. Mo˝e byç do mini remontu. W rozliczeniu ewentualnie b. ∏adne mieszkanie w Weso∏ej. tel. 510 206 321
lub tel. 691 133 737
◗ Sprzedam dzia∏k´ leÊnà (drzewa iglaste) – 5500 m2, cena
do negocjacji, okolice Warszawy (kierunek Joniec –
Nowe Miasto). Tel. 884 873 009.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.
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◗ Sprzedam pokój z kuchnià 34 m2 w centrum Weso∏ej mieszkanie ma du˝à kuchni´ 10 m2 i pokój 18 m2 raz szafy wn´kowe. W pobli˝u media, pkp, pks. do wprowadzenia K. W.
cena do uzgodnienia. tel. 22 773 41 75 po 18: 00
◗ Dzia∏ka rolna przed przekszta∏ceniem Sulejówek przy samej granicy z Warszawa 3000 m2 + 1000 m2, pilnie, cena do uzgodnienia tel. 508 549 374
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2,
naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych, 15 km od Warszawy tel. 608 736 533

REMONTY MIESZKA¡
I DOMÓW JEDNORODZINNYCH
– glazura, terakota, hydraulika,
elektryka, malowanie itp.
Fachowo i solidnie. Tel. 505 630 513.

◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa, 100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533.
◗ 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.
◗ 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 pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel 503 730 158.
◗ 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 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

US¸UGI OGRODOWE

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

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Koszenie, prace piel´gnacyjne
• Porzàdkowanie ogrodów
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Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

TEL. 536 920 306

◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje (50m), wykoƒczone,
w bloku z winda z 2011. Stara Mi∏osna ul. Mazowiecka.
Do mieszkania przynale˝y komórka lokatorska – cena 354
tys. do negocjacji, tel. 519 125 975.
◗ Sprzedam pi´knà dzia∏k´ budowlanà 1400 m2 na granicy
Starej Mi∏osnej/Sulejówka, media cena 450 tys. z∏
Tel. 534 962 405.
◗ Sprzedam nowy segment 158m2/300m2 Sulejówek, ul.
S∏oneczna, cena 520 000z∏, tel: 512-343-154.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio ciche mieszkanie 53 m2, Âwider
kameralny budynek 2008 rok dogodna lokalizacja.
795544456.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam tanio 2 halogeny Valeo do: Dacia, Opel, Jaguar, Toyota, Nissan, Mitsubishi. cjezierski@gazeta.pl, tel.
500123700.
◗ Sprzedam rower górski BROS 24'' w bardzo dobrym stanie. Osprz´t SHIMANO, dwa amortyzatory, 3x6 prze∏o˝eƒ,
elektroniczny licznik wielofunkcyjny. Kolor czerwono-srebrny. Cena 290 z∏. Tel. 607 697 198
◗ Sprzedam tanio kimono do judo (170 cm) ma∏o u˝ywane
firmy „Kioto” tel. 504 166 399
28

OGRODY

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •

tel. 504-167-731
www.greenpar tner.pl
◗ Sprzedam ma∏à lodówk´ indesit wys. 80cm. Stan dobry
cena250 z∏. tel. 730-483-980.
◗ Sprzedam niedrogo komplet u˝ywanych mebli m∏odzie˝owych firmy VOX koloru mi´towo-szarego: ∏ó˝ko, szafa,
komoda, regalik, biurko. Stara Mi∏osna tel. 502793198.
◗ Sprzedam ksià˝ki do klasy maturalnej, bryki i opracowania tanio! tel: 500 753 202
◗ Sprzedam 2 stoliki pod telewizor, jeden z plexi a drugi
drewniany czarny z szufladkami – tanio!, tel: 781 496 613

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

TEL: 502-011-257

127

◗ Sprzedam kasety video: w Pustyni i w Puszczy, Harry Potter, Epoka Lodowcowa itp – tanio! tel 781 496 613
◗ Sprzedam nowà maszyn´ do pisania marki ¸ucznik
tel. 22 671 70 17 cena 120 z∏
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ 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.
◗ Sprzedam miód – prawdziwy, naturalny, zdrowy, prosto
z Podlasia. Atrakcyjna cena, do wyboru ró˝ne smaki. Dostawa gratis na terenie Starej Mi∏osnej. Tel. 782 381 550
68

GARDEN & PLEASURE

◗ Sprzedam Dzia∏k´ BezpoÊrednio Mi´dzylesie (Anin) ul.
Hafciarska 60 1725m2 Warunki Zabudowy, Naro˝na 50m
od asfaltu. 460 tyÊ z∏ tel: 662-670-109
◗ Sprzedam Dzia∏k´ BezpoÊrednio, WILANÓW ul. Ruczaj,
200m od ul. Vogla. 1200m2, Warunki Zabudowy. Cena
960 tys. z∏ tel: 662-670-109.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456

◗ 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
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach 100x200 cm tel. 22 615 30 60
◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60
◗ OPONY ZIMOWE NOWE sprzedam (2 sztuki Sava ESKIMO
HP 195/55 R15 85H w cenie 430 z∏), zakupione na opony
tanio. pl (wartoÊç 500 z∏ – posiadam faktur´ zakupu),
tel. 502 357 924.

US¸UGI
PODNOÂNIKIEM KOSZOWYM
MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW ITP.
MALOWANIE WN¢TRZ – DOMÓW, BIUR,
MIESZKA¡ – MYCIE TARASÓW, KOSTKI

Tel. 792 077 071
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◗ Sprzedam skórzany komplet wypoczynkowy w kolorze
ecru tel. 665759706.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam smoczki butelkowe Gerbera tel. 22 652 28 14.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Masz ch´ç nauczyç si´ czegoÊ nowego w nowym roku
szkolnym? Odkryç nowà pasj´? Zapraszam na NAUK¢
GRY NA GITARZE. Od pierwszej lekcji pracujemy na gotowych, wpadajàcych w ucho utworach, wi´c szybko grasz
samodzielnie ca∏e piosenki. Tel. 695-622-848.
◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego,
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.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach – 515-34-94-60.

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

NAJWY˚SZA JAKOÂå
Tel. 502 028 554, maxim.az@op.pl
warszawskieokna.com.pl 120
◗ 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.
◗ Angielski – nauczycielka. Dojazd do ucznia. Sulejówek
i okolice. Tel. 662-799-715.
◗ 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.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ 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

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

tel. 721 500 700

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

www.energetyczneswiadectwo.pl

Tel. 513-148-238

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel 22 615-30-60.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
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tyczenia, inwentaryzacje, mapy do
projektów, podzia∏y i rozgraniczenia,
tereny zamkni´te, inne. Tel. kom.
604-979-172. E-mail: nptakazik@wp.pl
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◗ Sprzedam lub zamieni´ mieszkanie – 49 m , 2 pokoje
Sulejówek nowe bloki Pi∏sudskiego, stan developerski,
termin oddania X 2013 r. – 249 000 z∏. Zamieni´ na
mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub Zielonej-mo˝liwa dop∏ata. tel 502-238-740 informatykwesola@gmail.com
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie plus dop∏ata
dom 180/1900, Wola Grzybowska, tech. kanadyjska, ekonomiczny, zadbany, pi´kna dzia∏ka, du˝y gara˝, bezpoÊrednio. anaryb126@gmail.com
◗ Dzia∏ki budowlane w Zakr´cie (1km od os. St. Mi∏osna)
sprzedam bezpoÊrednio pow: 1000, 1159, 1880m2, ∏adna okolica wÊród nowych domów, cena 250 z∏/m2 do negocjacji. Media gaz i pràd. Tel. 509 944 748
2
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Geodezja – us∏ugi:

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.
NIERUCHOMOÂCI

◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie na
strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty
od stacji PKP Anin. Cena: 615 tys.. Kontakt: 501-620-701
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 364 m2.
Osiedle Stara Mi∏osna. Tel. 534 943 830.
◗ Dzia∏ka budowlana tanio!!!, www.dzialka-wiazowna.pl,
tel 504-595-550

tel.: 692 905 352

48
57

8

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

OdÊnie˝anie
503 065 403
119

13
4

Tel. 601 262 086.

Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

WYWÓZ
GRUZU I ZIEMI
Tel. 501 256 908, 508 348 728
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WESO¸A

BETI

FASHION STYLE

ANGIELSKI
NIEMIECKI
HISZPA¡SKI

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

KOŃCÓWKI KOLEKCJI

ODZIEŻ W ROZMIARACH do

XXXL

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

Zapraszamy na kursy
angielskiego i niemieckiego
DLA SENIORÓW!!
601 64 67 68

• 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)

meble
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

Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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WESO¸A

basowa, wokal, pianino, perkusja, gra
w zespole, home recording. 1 lekcja gratis!

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0III Dojazd gratis. tel: 0728814601
◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum i liceum, tak˝e przygotowanie do egzaminu poprawkowego. 508-529-094
◗ MATEMATYKA. Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Zapraszam ch´tnych z dzielnicy
Weso∏a. tel. 502.440.321

85

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

◗ Animatorka czasu wolnego oraz nauczycielka wf i przysz∏a fizjoterapeutka ch´tnie poprowadzi zaj´cia sportowe (gry i zabawy ruchowe) dla dzieci w ka˝dym wieku. Obecnie prowadz´ nabór do grup. Szczegó∏owe informacje tel. 606 44 77
07. ZAPRASZAM GDZIE JEST RUCH – TAM ZDROWY DUCH
◗ DoÊwiadczona nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej udziela lekcji gry na fortepianie poczàtkujàcym i zaawansowanym, tel. 502 988 356
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI NATIVE SPEAKER doÊwiadczona nauczycielka ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝ i doroÊli, 795 549 347.

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
◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta
prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (terapia opóênionego rozwoju mowy, wad wymowy,
zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663
◗ Nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi autystycznymi zaopiekuje si´ dzieckiem po szkole, wspólnie odrobi lekcje. Poprowadz´ terapi´-tel. 506446202
◗ MATEMATYKA, biologia – od podstawówki do matury. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem 22 773 13 09.
◗ Angielski dla dzieci (przedszkole, podstawówka, gimnazjum). Psycholog doÊwiadczony w pracy z dzieçmi. Bezstresowa nauka, ciekawe materia∏y, gry, zabawy. Certyfikat CAE, 40 zl/h. tel: 513-606-792.
◗ ROSYJSKI – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu
w Sankt Petersburgu, wszystkie poziomy, zaj´cia w Starej
Mi∏osnej tel: 22-773-22-54.

US¸UGI PIEL¢GNIARSKIE

Tel. 508 348 728, 501 256 908, 22 773 73 88.
Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11 129

Warszawa i okolice 24h na dob´.
Dojazd do pacjenta!

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

◗ W∏och, student, udzieli korepetycji z j´zyka w∏oskiego,
konwersacje, pomoc w odrabianiu prac domowych, tanio. tel. 601 468 452.

Te l . 5 0 4 - 1 0 4 - 3 2 8

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

DZIECI – OPIEKA/NIANIA

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO

◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów udzieli
korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena. Dojazd.
Tel. 796 877 744.
◗ Angielski – lekcje/korepetycje/konwersacje – skutecznie
i sympatycznie tel: 608 716 759.
◗ Business/General English/konwersacje z profesjonalnym
Native Speaker tel: 787 144 743
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 11 lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd
do ucznia. Tel: 519-186-285
◗ MATEMATYKA – studentka PW z 2-letnim doÊwiadczeniem udzieli korepetycji u ucznia w domu, 35z∏/h, kontakt
pod nr: 608 417 799.
◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor szko∏y j´zykowej
i t∏umacz z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie
i bezstresowo na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.
◗ Korepetycj´ z j´zyka polskiego i matematyki- szko∏a podstawowa, gimnazjum i liceum. Bie˝àca nauka, powtórzenie
materia∏u, przygotowanie do egzaminów – gimnazjum,
matura. Z dojazdem; godzina zegarowa. 503 553 622.

www.masazewesola.pl
Tylko teraz 65 z∏ za 1h!

tel.

609 450 200

◗ Pomoc w odrabianiu lekcji i w nauce. Poziom: szko∏a podstawowa. Tel. 606-421-940.
◗ MATEMATYKA – nauczyciel pomo˝e w odrobieniu lekcji,
przygotuje do egzaminu. Tel. 600 812 806.
◗ GITARA, uczeƒ gimnazjum muzycznego, 8 rok gitary klasycznej pomo˝e rozpoczàç nauk´ gry, rozczyta nuty. 25z∏/godz.
Weso∏a Zielona lub w domu ucznia. Tel. 609864466
◗ Angielski dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na wszystkich
poziomach, indywidualne podejÊcie do ucznia, dojazd do
domu, 600 229 694
◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094.

www.dogadajciesie.pl
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◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel. 607-690-614.
◗ 22-latka z doÊwiadczeniem w pracy z dzieçmi udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej
i gimnazjum. Tel. 508-102-697
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego (od poziomu podstawowego do zaawansowanego) i francuskiego (poziom podstawowy i Êrednio zaawansowany). T∏umaczenia tekstów
(tak˝e specjalistycznych z dziedziny medycyny) z j´zyka
angielskiego. Atrakcyjne ceny. tel. 504948837

69

chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL
97

SPRZÑTANIE
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

503 065 403
148

◗ Poszukuj´ obrotnej osoby do pomocy przy przedszkolakach – trojakach (3 ch∏opców w wieku 3 lat) na pó∏ etatu
tel. 601 898 611
◗ DoÊwiadczona opiekunka (lat 45) ze Starej Mi∏osnej, z samochodem, zaopiekuje si´ dzieçmi w ka˝dym wieku, Dys-

OPIEKUNKA

z wieloletnim doÊwiadczeniem
i Êwietnym podejÊciem do dzieci
podejmie si´ opieki nad dzieckiem
w Weso∏ej lub okolicach.
Referencje. Tel. 507-797-255.
pozycyjna od wrzeÊnia. tel. 504 166 399
◗ Ch´tnie podejm´ si´ pracy jako niania na weekendy i wybrane dni tygodnia, posiadam referencje i uwielbiam
dzieciaki tel. 606447707
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, doÊwiadczenie zawodowe, referencje, w∏asny samochód, mieszkanka Starej Mi∏osnej
tel. 501 806 549
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem niepe∏nosprawnym w wieku
0–7 lat, poprowadz´ zaj´cia – terapi´, nauczycielka
z praktykà w przedszkolu przy CZD i przedszkolu w Helenowie tel: 784-332-759.
◗ Niania 36 lat z wieloletnim doÊwiadczeniem, zaopiekuje si´
dzieckiem (çmi), posiadam referencje, pracowa∏am z dzieçmi od 3 miesiàca ˝ycia tel. 531-331-099, chanson0@wp.pl
◗ Szukam sympatycznej, mi∏ej pani do odbioru dzieci (4 i 7
lat) ze szko∏y i przedszkola w S. M. i opieki przez ok. 2,5h,
ch´tnie po∏àczone z naukà j´zyka angielskiego lub hiszpaƒskiego, czasem opieki przy innych okazjach; tel 607594118

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ M∏oda fizjoterapeutka z doÊwiadczeniem zaopiekuje si´
dzieckiem/dzieçmi (równie˝ z problemami rozwojowymi
ró˝nego pochodzenia) popo∏udniami, wieczorami
i w weekendy. Tel. 508-102-697

WYNAJM¢

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

Sklep Kamiks

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny
TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

Akcesoria, cz´Êci, oleje, smary,
przeglàdy, regulacje, naprawy.

9
14

ul. Cieplarniana 25c, Stara Mi∏osna
tel: (22) 207 28 01
152

SERWIS ROWEROWY

◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio od w∏aÊciciela 2-pokojowe
mieszkanie 50 m, ul. Nowogrodzka przy Kruczej, III pi´tro, winda. Cena 2000 z∏ miesi´cznie + media. Wolne od
zaraz. Tel. 513-838-057.

◗ Wynajm´ samodzielne mieszkanie w Wawrze, 33 m2,
wszystkie media, blisko przystanku autobusowego
(2 min.) i stacji PKP/SKM (5 min.), z miejscem
parkingowym. Tel. 695-622-848.
◗ Wynajm´ stanowisko gara˝owe w Weso∏ej-Zielonej w celu zmagazynowania np. mebli lub przechowania rzadko
u˝ywanego pojazdu. Tel 530 441 596
◗ Pokoje do wynaj´cia z aneksem kuchennym i ∏azienkà.
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 68,
tel. 604 49 85 85, 692 401 488.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938
◗ Wynajm´ gara˝ lub stanowisko postojowe. najch´tniej
Stara Mi∏osna w ok. ul. Jana Paw∏a lub Pogodna.
tel. 691 133 737 lub 510 206 321.
◗ Wynajm´ pokój w Starej Mi∏oÊnie, najch´tniej kobiecie.
Kontakt tel. 662 093 162.

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA OGRODÓW

ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62

503 065 403

MYCIE OKIEN

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

tel. 503 065 403

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
137
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◗ MURANÓW 48 m2, mieszkanie 2 pokojowe wynajm´ na
d∏u˝ej. tel. 506 233 800.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ PAN Z¸OTA RÑCZKA – instalacje, naprawy, monta˝e, remonty tel. 604 579 542
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel: 731309725
◗ Sprzàtanie w domach, prasowanie, mycie okien 515-157-661
◗ Drobne domowe naprawy tel: 606478725
◗ Z∏ota ràczka, tel. 503-150-991
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka” Tel. 22 78328-37, 606-752-724

DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

OSÓB PO UDARACH, URAZACH
I OPERACJACH NEUROLOGICZNYCH
Usprawnianie pami´ci, uwagi, percepcji,
kalkulii, orientacji. Wsparcie psychologiczne.
Tel. 502 373 902
150
◗ 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.
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka, 601313561.

DOÂWIADCZONA

K S I ¢ G O WA
• Dojazd po dokumenty • Konsultacje
• Certyfikat Min. Fin.
• Referencje

661 949 777

13
3

zaprasza: gitara elektryczna, akustyczna,

◗ T∏umaczenia i korpetycje z j. ang – wszystkie poziomy tanio,
rzetelnie, z dojazdem do ucznia, nr kontaktowy 513017570

◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028
◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie
okien tel. 513 687 421, 511 210 315
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie, usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie
tel. 513 687 421, 511 210 315
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920

US¸UGI OGRODOWE

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH
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Nowa szko∏a STM Music School

◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie gimnazjum i liceum. 798-936-390.
◗ CHEMIA. Przygotowanie do matury. 605-852-325.
◗ 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.
◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania.
Tel. 534 943 830

2

◗ 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
◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie i skutecznie. DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych z dzielnicy Weso∏a. Tel. 505.329.323
◗ ANGIELSKI do poprawek i matury. DoÊwiadczona nauczycielka i egzaminatorka skutecznie i profesjonalnie przygotuje do egzaminów. Tel. 601-371-704.

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Zatrudnimy fryzjerk´ do salonu SPA w Weso∏ej, atrakcyjne warunki pracy i p∏acy, mi∏y zespó∏. tel. 603 960 833, e-mail: biuro@metamorfoza-spa.pl
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie, mycie okien i inne, posiadam samochód tel. 505 103 948.
◗ Sprzàtanie domów prasowanie mycie okien 508-325-498.
◗ Zaopiekuje si´ domem, dzieckiem, zwierz´tami lub osobà
starszà nas terenie Starej Mi∏osnej w godzinach porannych lub popo∏udniowych. Tel: 784-480-074.

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

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

7

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

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

●

●

tel. 500-753-803

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

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), Warszawa-Wesoła

tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

GODZINY OTWARCIA: Pon.–Pt. 8.00–20.30
Sobota 9.00–13.00

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

Bezpłatny przegląd stomatologiczny:
DOROŚLI – 2x w roku, DZIECI – 3x w roku

www.lecznicaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Lecznica Stomatologiczna Elixir
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WESO¸A

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowych marek,
m.in.: Calvin Klein, Michael Kors, Lacoste, Eva Minge, Vogue,
RayBan, Davidoﬀ...
• Kup 2 opakowania soczewek dwutygodniowych
lub 3 opakowania soczewek jednodniowych ACUVUE,,
a kolejne opakowanie otrzymasz GRATIS!
• 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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

salonie

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

535 000

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Podpisując umowę do października
ziernik dostaniesz do 5% zniżki!

Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63
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