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PRZE¸AJOWE
bieganie na Hipodromie
Finały XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzie˝y
w biegach przełajowych
dniach 2 i 9 paêdziernika 2013 r. na terenie weso∏owskiego Hipodromu odby∏y
si´ fina∏owe biegi prze∏ajowe rozgrywane w ramach XLVII Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y.
Nasza dzielnica by∏a po raz pierwszy w kilkudziesi´cioletniej historii warszawskich szkolnych
prze∏ajów gospodarzem tego wydarzenia.
W biegach indywidualnych i sztafetowych wystartowali najlepsi zawodnicy i najlepsze szko∏y
– zwyci´zcy eliminacji dzielnicowych.
W fina∏owych zawodach wzi´∏o udzia∏ ponad
2,5 tysiàca dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych, gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych ze
wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Tak wielka liczba
startujàcych stanowi∏a nie lada wyzwanie organizacyjne, logistyczne i technologiczne dla gospodarza
tego wydarzenia – Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, którego ambicjà by∏o maksymalne sprofesjonalizowanie przebiegu zawodów, oczywiÊcie
w granicach mo˝liwoÊci finansowych. I rzeczywiÊcie, dzi´ki zastosowaniu m.in. elektronicznego pomiaru czasu (firma DomTel Sport Timing) i specjalnie zaprojektowanej logistyce biura zawodów (TN
Biegówki Weso∏a) mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e
uczestniczy si´ w zawodach du˝o wy˝szej rangi.
Z wielkà satysfakcjà pragniemy odnotowaç, ˝e
m´ska sztafeta z Gimnazjum 119, reprezentujàca
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w zawodach dzielnic´ Weso∏a, zaj´∏a II miejsce
w biegu 10 x 1000 m z czasem 00:37.21, ust´pujàc jedynie kolegom z Wawra. Oto sk∏ad weso∏owskiej sztafety: ¸ukasz Dàbrowski, Przemek Rek,
Igor Szczeciƒski, Andrzej Mazurek, Kacper Piasecki, Bartek Semczuk, Kuba Wilczyƒski, Jan J´dryka,
Adrian Kardas, Jan Kurkus. Brawo, ch∏opaki!

W biegach indywidualnych szkó∏ podstawowych najlepsze wyniki osiàgn´li reprezentanci Bielan (w kategorii dziewczàt) i Ursynowa (w kategorii ch∏opców). W konkurencjach przewidzianych
dla gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych zdecydowanie najlepiej zaprezentowali si´ zawodnicy
ze ÂródmieÊcia. Gratulujemy zwyci´zcom!

Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y zosta∏a sfinansowana przez Szkolny Zwiàzek Sportowy
Warszawy i Województwa Mazowieckiego
i Dzielnic´ Weso∏a m.st. Warszawy.
W ceremonii dekoracji zwyci´zców wzi´li
udzia∏ m.in. Senator Marek Borowski, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urz´du m.st. Warszawy – Pani Renata Popek, Pan Zbigniew
Putka – w∏aÊciciel Piekarni Putka, Przewodniczàcy Szkolnego Zwiàzku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego – Pan Jan
Dorosiewicz oraz Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy – Pan Edward K∏os i Zast´pca
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
– Pan Marian Mahor.
Sponsorami fina∏ów WOM w biegach prze∏ajowych byli: Piekarnie Putka, Stowarzyszenie
Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja Ochrony S.E.O.M., Villa Park Weso∏a oraz Towarzystwo Narciarskie Biegówki Weso∏a (prowadzenie biura zawodów).
Oficjalne wyniki zawodów dost´pne sà na
stronie http://www.szs-wwm.pl/.

Pawe∏ Topolewski – biuro zawodów
fot. Jarek Szmytkowski
– Wydzia∏ OÊwiaty dla Dzielnicy Weso∏a
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Szukasz Łó˝ka?
www.poprostulozka.com

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

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

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy 13 listopada na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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noÊci szukania rezerw
w ciàgu roku na jego
pokrycie. S∏aboÊcià zaÊ
bez wàtpienia jest kolejna obni˝ka nak∏adów na
wydatki inwestycyjne Dzielnicy do rekordowo niskiego poziomu 8,6 mln z∏. Ostatecznie wypracowano treÊç uchwa∏y, w której Rada zaopiniowa∏a
(przy 8 g∏osach za i 3 wstrzymujàcych si´) pozytywnie projekt bud˝etu, przedstawi∏a nieco zmodyfikowany w stosunku do pierwotnej wersji wykaz zadaƒ inwestycyjnych (prezentuj´ go w oddzielnym tekÊcie), a jednoczeÊnie wystàpi∏a
z wnioskiem o w∏àczenie do wykazu inwestycji
ZMiD na rok 2014 dokoƒczenia budowy ul. Granicznej (do Mi´dzylesia) oraz przebudowy chodników wzd∏u˝ ul. Wspólnej, a tak˝e o zwi´kszenie
Êrodków inwestycyjnych dla Dzielnicy co najmniej
do poziomu roku bie˝àcego (ok. 12 mln z∏).
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjami o stanie pozyskiwania gruntów
i sprzeda˝y mienia komunalnego, o z∏o˝onych
oÊwiadczeniach radnych (z∏o˝yli wszyscy, nieprawid∏owoÊci organy kontrolne nie stwierdzi∏y)
oraz o pracach nad przebiegiem WOW (zosta∏
przed∏u˝ony wykonawcy termin na wykonanie
raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko do
czerwca przysz∏ego roku).
Kolejna sesja, zwo∏ana na wniosek Zarzàdu,
odby∏a si´ 28 paêdziernika. Rada po krótkiej dyskusji pozytywnie zaopiniowa∏a dwa pakiety
zmian w tegorocznym bud˝ecie. Pierwszy dotyczy∏ przyj´cia dodatkowej kwoty prawie 1 mln z∏
na wydatki oÊwiatowe, drugi dotyczy∏ przeznaczenia pochodzàcej z oszcz´dnoÊci na funkcjonowaniu Urz´du kwoty 65 tys. z∏ na zakup samochodu s∏u˝bowego. Poniewa˝ w czasie kryzysu

Z prac Rady Dzielnicy
W paêdzierniku Rada
Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie. Pierwszy raz na
planowej sesji w dniu 17
paêdziernika. Jej g∏ównymi
punktami by∏y informacja
o funkcjonowaniu placówek oÊwiatowych oraz zaopiniowanie projektu bud˝etu na rok 2014. W zwiàzku z tym pierwszym
punktem na sesj´ przyby∏a liczna grupa dyrektorów szkó∏. Poniewa˝ w roku bie˝àcym wyniki absolwentów naszych szkó∏ by∏y wyjàtkowo dobre,
plasujàce naszà dzielnic´ w Êcis∏ej czo∏ówce
warszawskiej, mieli oni okazje wys∏uchaç – za
wyjàtkiem jednej, nieco deprecjonujàcej ten sukces wypowiedzi – wielu pochwa∏ i podzi´kowaƒ za sumiennà prac´ swojà, jak i swoich nauczycieli oraz pracowników administracyjnych.
Nast´pnie Rada zaj´∏a si´ projektem bud˝etu
na rok 2014. Dyskusja by∏a zaskakujàco krótka.
Jako pozytyw wskazywano urealnienie wydatków na oÊwiat´, dzi´ki czemu unikniemy powtarzajàcej si´ od 4 lat sytuacji, ˝e zaczynamy nowy
rok od sporego deficytu w tej dziedzinie i koniecz-

Danusi i jej ca∏ej Rodzinie
serdeczne wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci MAMY
sk∏adajà przyjació∏ki.

Budowa nowego komisariatu
– rozstrzygni´to przetarg
Zapowiadana od kilku
miesi´cy budowa nowego
budynku komisariatu w Weso∏ej sta∏a si´ rzeczywistoÊcià. Og∏oszony we wrzeÊniu
przetarg zosta∏ w∏aÊnie rozstrzygni´ty SpoÊród trzech
ofert nie podlegajàcych odrzuceniu najkorzystniejsza okaza∏a si´ oferta z∏o˝ona przez PB Probud 1, Tadeusz Paw∏owski z Raszyna. Firma ta zaoferowa∏a kwot´ 4 245 996,42 z∏
(przypomnijmy, i˝ szacowany przez Wydzia∏ Zamówieƒ koszt budowy wynosi∏ 7 000 000 z∏). Nie by-

∏a to najni˝sza cena, jednak w ogólnej punktacji
– a brano pod uwag´ cen´ us∏ug serwisu i konserwacji – firma Probud okaza∏a si´ najlepsza.
Pozosta∏e firmy majà 7 dni na odwo∏anie. JeÊli
nikt nie zaprotestuje, nastàpi podpisanie umowy.
Od tego momentu wybrany wykonawca b´dzie mia∏ 15 miesi´cy na wyburzenie starego budynku, postawienie i wyposa˝enie nowego oraz
na zagospodarowanie ca∏ego terenu. JeÊli zimy
(tegoroczna i przysz∏oroczna) nie opóênià tych
prac, pod koniec lutego 2015 roku nastàpi otwarcie nowego budynku.

Delegatura 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:

• 4 listopada 2013 r., od godz. 9.00
do 18.00 – wszystkie grupy

• 6 listopada 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”

• 13 listopada 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”

• 20 listopada 2013 r., od godz. 9.00

– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

taki wydatek mo˝e wielu czytelnikom wydawaç
si´ zbytnià rozrzutnoÊcià, wyjaÊniam, ˝e podyktowany by∏ naprawd´ pilnà potrzebà. Nasz
Urzàd dysponowa∏ dotychczas dwoma samochodami, oba mia∏y ju˝ po ok. 13 lat i by∏y mocno
wyeksploatowane. Nowy samochód, zresztà tak
jak poprzednie, nie b´dzie s∏u˝y∏ burmistrzom
(oni w pracy najcz´Êciej u˝ywajà swoich prywatnych samochodów), ale wydzia∏owi administracyjnemu, g∏ównie jako samochód kurierski.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 22 listopada, jak zwykle o godz. 14.00 w sali Rady Dzielnicy. Szczegó∏owy porzàdek obrad b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie.
Z powa˝aniem

Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski
W zwiàzku z budowà nowego obiektu Komisariatu Policji Warszawa Weso∏a przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 21 dotychczasowa siedziba zosta∏a przeniesiona do Komisariatu Policji Warszawa Rembertów przy ul. Plutonowych 6 w Rembertowie.
Telefony do dy˝urnego
Komisariatu Policji Warszawa Weso∏a:
22 773 40 80, 22 603 24 21
Nr faksu: 22 603 27 92
Tel. do sekretariatu 22 773 49 44
Dzielnicowi Komisariatu Policji Warszawa Weso∏a b´dà pe∏niç dy˝ury w Urz´dzie Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy od poniedzia∏ku do
piàtku w godzinach 12.00–14.00, 16.00–18.00,
pokój (–)102.

Andrzej ¸ukomski
Biuro Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego

Anna Ksi´˝opolska

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a –

pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
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UroczystoÊci – Osiedle Plac
Wojska Polskiego i nie tylko!
Jako ˝e nie wszyscy
mieszkaƒcy naszej dzielnicy
wzi´li udzia∏ w uroczystych
obchodach Êwi´ta 1 Warszawskiej Brygady Pancernej i 20-lecia utworzenia
Parafii Wojskowej na Placu
Wojska Polskiego, dlatego
te˝ chc´ pokrótce przedstawiç przebieg tych˝e uroczystoÊci.
Otó˝ 10 paêdziernika o godzinie 13.30 na Pradze-Pó∏noc mia∏o miejsce z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek kwiatów pod pomnikiem KoÊciuszkowców,
w którym wzi´li udzia∏: przedstawiciele w∏adz wojskowych, rezerwiÊci koÊciuszkowcy, a tak˝e byli dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
i 1 Praskiego Pu∏ku Zmechanizowanego na czele
z dowódcà Brygady p∏k. Stanis∏awem Czosnkiem.
W imieniu Paƒstwa oraz Rady i Zarzàdu naszej dzielnicy mia∏em zaszczyt z∏o˝yç wiàzank´
kwiatów pod wspomnianym pomnikiem tych,
którzy zgin´li przy wyzwalaniu Warszawy, co
w konsekwencji zaowocowa∏o nadaniem 1 Pu∏kowi Piechoty nazwy „Praski”.
11 paêdziernika o godzinie 9.00 rozpocz´∏a si´
Msza Âwi´ta w intencji ˝o∏nierzy brygady, którà
osobiÊcie koncelebrowa∏ Biskup Polowy Wojska
Polskiego Jego Ekscelencja Józef Guzdek w bardzo
licznej asyÊcie kapelanów wojskowych, jak i proboszczów sàsiednich parafii, uÊwietniona udzia∏em orkiestry wojskowej i wyst´pem solistów
z pieÊniami patriotycznymi i historycznymi.
O godzinie 10.30 na placu apelowym Brygady rozpoczà∏ si´ uroczysty apel, na którym to
Dowódca Brygady Pan p∏k Stanis∏aw Czosnek

powita∏ licznie zgromadzonych dostojnych goÊci reprezentujàcych rozmaite instytucje wojskowe i samorzàdowe, by∏ych i obecnych dowódców
ró˝nych szczebli, a tak˝e by∏ych ˝o∏nierzy koÊciuszkowców i kombatantów, a najcieplej i najserdeczniej powita∏ dzieci i m∏odzie˝ szkolnà.
A oto treÊç jego wystàpienia: „Szanowni Paƒstwo, 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki
nale˝y do najstarszych jednostek wojskowych
w Polsce. Jej rodowód w prostej linii si´ga Sielc
nad Okà, gdzie jako Pierwszy Pu∏k Piechoty wesz∏a
wiosnà 1943 roku w sk∏ad tworzonej tam koÊciuszkowskiej dywizji piechoty. Pierwszy Pu∏k
przeszed∏ swój chrzest bojowy równo 70 lat temu
od 11 do 13 paêdziernika 1943 roku podczas bitwy pod Lenino. W tak wa˝nym dniu, jakim jest
Âwi´to Brygady, dumà napawa nas fakt, ˝e wÊród
jednostek, których tradycje kultywujemy, sà w∏aÊnie majàce za patrona genera∏a Tadeusza KoÊciuszk´ – 1 Dywizja Piechoty, 1 Pu∏k Piechoty,
a tak˝e 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana.
GoÊcimy dzisiaj wielu by∏ych ˝o∏nierzy, weteranów
i kombatantów, których z∏ociste otoki na czapkach
by∏y synonimem odwagi, honoru i poÊwi´cenia
dla Ojczyzny. To Wy, Szanowni Panowie, tworzyliÊcie histori´ Wojska Polskiego, wychowaliÊcie wiele ˝o∏nierskich pokoleƒ
i nadal stanowicie dla
nas wzór do naÊladowania. Sk∏adam Wam
za to serdeczne s∏owa
podzi´kowaƒ, ˝yczàc

jednoczeÊnie du˝o
zdrowia. Bardzo cieszymy si´ z Waszej
wÊród nas obecnoÊci. Pozwólcie, ˝e
z okazji Êwi´ta naszej Brygady z∏o˝´
Wam, ˝o∏nierze i pracownicy wojska, serdeczne podzi´kowania za trud i wysi∏ek,
jaki ka˝dego dnia
wk∏adacie w wykonywanie obowiàzków s∏u˝bowych dla
dobra naszego kraju.
Gratuluj´ odznaczonym i wyró˝nionym, a wszystkim ˝ycz´ pogody ducha ka˝dego dnia, du˝o zdrowia, wytrwa∏oÊci i ˝o∏nierskiego szcz´Êcia”.
Po tych oficjalnych uroczystoÊciach, w ramach
Dnia Otwartych Koszar mia∏o miejsce du˝o ró˝nych atrakcji, w tym liczne pokazy, a epilogiem
uroczystoÊci by∏ ˝o∏nierski pocz´stunek.
Musz´ stwierdziç, Panie Pu∏kowniku, ˝e ca∏a ta
donios∏a uroczystoÊç by∏a przepe∏niona patriotyzmem i dumà ˝o∏nierskà, a jej przeprowadzenie
by∏o majstersztykiem organizacyjnym. Dzi´kujemy, Panie Pu∏kowniku Stanis∏awie Czosnek.
Serdecznie pozdrawiam!

dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
fot. chor. Wies∏aw Cegie∏ka

Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy serdecznie zapraszajà w dniu 9 listopada na Dzielnicowe Obchody Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Program uroczystoÊci przewiduje:
• o godz. 1300 – uroczysta Msza Âwi´ta w koÊciele Êw. Brata Alberta, ul. Szeroka 2
• o godz. 1400 – przemarsz uczestników uroczystoÊci ulicà Brata Alberta pod pomnik
Polskiej Organizacji Wojskowej,
• o godz. 1430 – uroczystoÊci pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej:
- Apel Poleg∏ych, salwa honorowa,
- z∏o˝enie wieƒców,
- po cz´Êci oficjalnej zapraszamy do wspólnego Êpiewania pieÊni patriotycznych
oraz na pocz´stunek z kuchni polowej.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Inwestycje 2014
Jak na razie prze∏omu nie
by∏o. Zgodnie z zapowiedziami w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczony przez w∏adze Warszawy dla naszej dzielnicy
bud˝et inwestycyjny wynosi nieca∏e 9 mln z∏. I tak dobrze, ˝e dostaliÊmy zgod´,
aby wi´kszoÊç Êrodków przyznanych na budow´
budynku komunalnego (to nieco inna pula bud˝etowa) przenieÊç na rok przysz∏y, a Êrodki wykorzystaç na pilniejsze potrzeby. Ca∏y wykaz zadaƒ inwestycyjnych pokazuje tabela obok.
Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e budowa ul.
Cyklamenowej jest zapisana w dwóch pozycjach. Pierwsze 400 tys. dotyczy rozliczenia aktualnie realizowanego zakresu (do skrzy˝owania
z ul. Irysów), zaÊ kolejne 1,2 mln jest przeznaczone, by w nowym przetargu dokoƒczyç t´ ulic´ a˝ do ul. Paproci. Podobnie kwota 490 tys. na
ulic´ U∏aƒskà jest przeznaczona na rozliczenie
inwestycji, która praktycznie jest ju˝ ca∏kiem zrealizowana w roku bie˝àcym.
Dla odmiany, zapisane na ul. Jaspisowà 300
tys. to tylko uzupe∏nienie kwoty, jaka by∏a zaplanowana na ten cel w roku bie˝àcym. To, czego
nie uda∏o si´ wydaç w tym roku, zostanie osobnà uchwa∏à przeniesione na rok 2014, a ∏àczna
kwota (ok. 1,2 mln z∏) powinna wystarczyç na
wykonanie ca∏ej ulicy w pe∏nym zakresie.
Sàsiadujàce z ul. Jaspisowà uliczki, jak widaç
z za∏àczonej tabeli, na razie zostanà tylko rozpocz´te. O ile nie uda si´ pozyskaç dodatkowych
Êrodków na inwestycje, to zapisane na nie 300
tys. wystarczy co najwy˝ej na jednà z nich, kolejna powsta∏aby w roku 2015. Podobnie, mimo
rozpisania na okres 2 lat, zaplanowana kwota
1,1 mln na budow´ ul. Szklarniowej jeszcze nie
wystarcza na budow´ ca∏ej jej d∏ugoÊci.
Zresztà pilnych potrzeb, szczególnie w zakresie
budowy ulic, jest du˝o wi´cej. Sà sygna∏y dajàce

Projekt bud˝etu inwestycyjnego na rok 2014 z uwzgl´dnieniem finansowania
w roku 2015 pozytywnie zaopiniowany przez Rad´ Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Zadanie
2014
2015
OGÓŁEM
8 639 610 6 882 707
TRANSPORT i ŁÑCZNOÂå
Drogi publiczne gminne
6 060 000 3 282 707
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej
400 000
Budowa ul. Polnej
250 800 1 060 000
Budowa ul. Ułaƒskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułaƒskiej do
490 000
Kanału Wawerskiego
Budowa ul. Szklarniowej
400 000
720 000
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. GoÊciniec
300 000
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej
300 000
355 000
Budowa ulic: JaÊminowej, Modrzewiowej, Małej
80 000
Budowa ul. Norwida
365 000
Budowa ul. Cyklamenowej – II etap na odcinku od ul. Irysów do ul. Paproci
1 200 000
Budowa ul. Kasztanowej
164 600
Budowa ul. Łaguny na odcinku od ul. Warszawskiej do przedszkola
250 000
Budowa ul. Malinowej
421 000
Budowa ul. Modrzewiowej (odcinek na zachód od ul. Wrzosowej)
150 500
300 000
Budowa ul. Cieplarnianej na odcinku od ul. GoÊciniec do Kanału Wawerskiego
308 400
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego – VII etap
230 000
Budowa ciàgu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim na odcinku od
450 000
ul. Jeêdzieckiej do ul.Cieplarnianej
Budowa ul. Zachodniej
47 000
350 000
Budowa drogi osiedlowej przy os. Warszawska
232 700
Budowa ul. ˚ytniej
200 000
Budowa drogi bez nazwy od ul. Sikorskiego
20 000
150 000
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska
147 707
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoÊciami
100 000 1 200 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych – komunalnych
100 000 1 200 000
OÂWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
2 479 610 2 400 000
Budowa przedszkola z oddziałem ˝łobkowym w os. Stara Miłosna
549 610 2 400 000
Budowa przedszkola w os. Zielona
1 260 000
Modernizacja przedszkola przy ul. Armii Krajowej
670 000

pewnà nut´ nadziei, ˝e jakieÊ dodatkowe Êrodki
Dzielnica otrzyma. Ile tego b´dzie i kiedy, jeszcze nie
wiadomo, w ka˝dym razie Zarzàd Dzielnicy ju˝ prowadzi w tej sprawie rozmowy. Priorytetem b´dzie
przyÊpieszenie i dokoƒczenie inwestycji ju˝ wpisa-

nych do bud˝etu. Gdyby tylko by∏o wi´cej pieni´dzy, to wykonanie takich ulic jak Polna, Zachodnia
czy Modrzewiowa w ca∏oÊci w roku 2014 nie stanowi∏oby problemu.

targ na wykonawc´ zamiast w czerwcu móg∏
byç og∏oszony dopiero
we wrzeÊniu, kiedy to firmy drogowe majà ju˝
sporo podpisanych kontraktów. Prawdopodobnie z tego powodu wp∏yn´∏o na niego niewiele
ofert, a wszystkie sporo przekracza∏y przeznaczone na budow´ fundusze. Powtórzony w paêdzierniku przetarg ponownie zakoƒczy∏ si´ niepowodzeniem.
Wobec powy˝szego Zarzàd Dzielnicy zdecydowa∏, aby przenieÊç wi´kszoÊç Êrodków przeznaczonych na budow´ na rok 2014. Inwestycja ta
nadal pozostaje inwestycjà dwuletnià (i tak w roku bie˝àcym mia∏a byç wykonana tylko cz´Êç
prac, dokoƒczenie i rozliczenie inwestycji by∏o zak∏adane w roku przysz∏ym). Chodzi o to, by
w planowanym na listopad kolejnym przetargu
wybraç wykonawc´, który w grudniu ma wejÊç
na teren budowy, wykonaç ewentualne prace
przygotowawcze, i aby sama budowa mog∏a roz-

poczàç si´ niezw∏ocznie po wiosennych roztopach. JednoczeÊnie bud˝et tej inwestycji zosta∏
powi´kszony o dodatkowe 300 tys. z∏ (razem na
budow´ ulicy z kolektorem kanalizacji deszczowej – do∏àczane b´dzie do niego odwodnienie
ulic po∏o˝onych na wschód od Jaspisowej
– chodnikami i oÊwietleniem zarezerwowano
obecnie 1,7 mln z∏). Dzi´ki temu inwestycja obejmie ca∏y odcinek tej ulicy (poczàtkowo ze wzgl´du na brak Êrodków zak∏adano budow´ ok. 100
m.b. nawierzchni w terminie póêniejszym).
OczywiÊcie szkoda, ˝e nie uda si´ rozpoczàç
budowy w roku bie˝àcym, z drugiej strony mo˝e
to i lepiej, bo dla mieszkaƒców sytuacja taka, ˝e
wczeÊniejsza zima zatrzyma∏aby budow´ na kilka tygodni, np. tu˝ po wykonaniu wykopów pod
kanalizacj´ deszczowà, by∏aby du˝o bardziej
ucià˝liwa ni˝ 4–5-miesi´czny poÊlizg z oddaniem do u˝ytku gotowej ulicy.

PoÊlizg na Jaspisowej
Rejon Starej Mi∏osny pomi´dzy ul. GoÊciniec
a Kana∏em Wawerskim od ul. Jana Paw∏a II do
ul. Diamentowej to najni˝ej po∏o˝ona cz´Êç osiedla. Od wielu lat wyjàtkowo dotkliwym problemem by∏o zalewanie piwnic po ka˝dym wi´kszym deszczu, a mieszkaƒcy permanentnie brodzili w b∏ocie. Przez ostatnie dwa lata uda∏o si´
kompleksowo rozwiàzaç ten problem w zachodniej cz´Êci wymienionego obszaru przez budow´
kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni na ulicach: Rubinowej, Turkusowej, Szmaragdowej,
Topazowej, Per∏owej, Szafirowej i Opalowej. Rok
bie˝àcy mia∏ przynieÊç ulg´ mieszkaƒcom dzielàcej ten obszar na pó∏ ulicy Jaspisowej.
Niestety wy∏oniony w przetargu projektant tej
drogi nie dotrzyma∏ terminu i mimo gro˝àcych
mu kar umownych skoƒczy∏ prace z ponaddwumiesi´cznym poÊlizgiem. Z tego powodu prze-
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Transport mi´dzy przychodniami
w Wawrze, Weso∏ej i Rembertowie
Na liczne proÊby pacjentów z Wawra i sàsiadujàcych dzielnic SZPZLO Warszawa-Wawer od
24 wrzeÊnia 2013 prowadzi regularne odp∏atne
przewozy osób mikrobusami OPEL VIVARO na
trzech trasach: nr 1, nr 2 i nr 3.
Zak∏adamy, ˝e u∏atwi to pacjentom nieposiadajàcym w∏asnego transportu dojazd do i z diagnostyki, rehabilitacji, aptek oraz poradni specjalistycznych.
Jeêdzimy tylko w dni robocze w godzinach
8.30–13.30. Realizujemy w tym czasie 4 kursy
na ka˝dej z trzech poni˝szych tras:
■

Trasa 1: Przychodnia ul. Strusia 4/8 ➜ Weso∏a Po∏udniowa ➜ Przychodnia ul. Strusia 4/8,

■

Trasa 2: Przychodnia ul. Strusia 4/8 ➜ Weso-

Dziurawe drzewo
Na poczàtku paêdziernika na placu zabaw
przy ul. Jana Paw∏a II w Starej Mi∏oÊnie zosta∏
wyci´ty dorodny dàb. Poniewa˝ drzewo w upalne dni dawa∏o sporo o˝ywczego cienia, wielu
rodziców by∏o zaskoczonych i oburzonych tà de-

∏a Pó∏nocna ➜ Rembertów ➜ Przychodnia ul.
Strusia 4/8,
■

Trasa 3: Przychodnia ul. Strusia 4/8 ➜ Zerzeƒ
➜ Falenica ➜ RadoÊç ➜ Mi´dzylesie ➜ Przychodnia ul. Strusia 4/8.

Zatrzymujemy si´ na przystankach ZTM i na
˝àdanie wg potrzeb pacjentów.
Ka˝dy kurs rozpoczyna si´ i koƒczy w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul Strusia 4/8, tj.
w naszym centrum diagnostyki, specjalistyki i rehabilitacji. Kolejne kursy wyruszajà o godzinach:
8.30, 10.00, 11.30, 13.00.
Cena przejazdu na dowolnej trasie: 3 z∏ 50 gr
od osoby. Kierowca mikrobusu wystawia paragon z kasy fiskalnej.

Flota mikrobusów OPEL VIVARO SZPZLO Warszawa-Wawer gotowa do przewozu pacjentów

Z rozk∏adami jazdy linii 1, 2 i 3 mogà Paƒstwo
zapoznaç si´ pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4612.
Szczegó∏owe informacje dost´pne sà na
www.zoz-wawer.waw.pl i w przychodniach
SZPZLO Warszawa-Wawer.
TreÊç artyku∏u autoryzowa∏
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer

Maria Aleksandra Kàkol

Gdzie powstanà si∏ownie?
W

ramach programu „Warszawa w dobrej
kondycji” w stolicy powstanie 100 bezp∏atnych, ca∏odobowych si∏owni plenerowych,
o czym pisaliÊmy ju˝ w ostatnich numerach
„WS”. Na terenie Weso∏ej z funduszy miejskich
utworzone b´dà trzy, w nast´pujàcych lokalizacjach: 1 – okolice placu zabaw przy ul. Jeêdziec-

kiej (235 g∏osów), 2 – rejon placu zabaw przy
ul. Warszawskiej (115 g∏osów), 3 – rejon parku
z placem zabaw przy ul. Âwierkowej (107 g∏osów). Dodatkowe 3 si∏ownie Dzielnica sfinansuje ze Êrodków w∏asnych, powinny powstaç do
koƒca bie˝àcego roku.

Hanna Kowalska

SZKOLENIA ZAWODOWE dla niepe∏nosprawnych

cyzjà. Jak si´ dowiedzieliÊmy w Wydziale Ochrony Ârodowiska, wycinka drzewa by∏a podyktowana obawà o bezpieczeƒstwo, a mo˝e nawet
˝ycie u˝ytkowników placu zabaw. Bowiem drzewo, które z wierzchu wyglàda∏o zdrowo i solidnie, okaza∏o si´ w Êrodku spróchnia∏e i puste jak
rura kanalizacyjna. Najprawdopodobniej przed
laty uderzy∏ w nie piorun. Dodatkowo, od korzeni zagnieêdzi∏ si´ w nim grzyb, os∏abiajàc tkank´ drzewa. Jego stan by∏ na tyle kiepski, ˝e przy
wi´kszym podmuchu wiatru w ka˝dej chwili
mog∏o runàç.
Katarzyna Szaszkiewicz

PRANIE

●

tapicerki meblowej

Do koƒca listopada trwa nabór do bezp∏atnego
projektu „Pracownia”, którego celem jest pomoc
w odnalezieniu si´ na rynku pracy osobom
z niepe∏nosprawnoÊciami. Przygotowany przez
specjalistów program obejmuje:
1. Szkolenia zawodowe (pracownik recepcji, pracownik utrzymania terenów zielonych, pracownik pomocniczy);
2. Warsztaty i konsultacje indywidualne (prawo, rynek pracy, umiej´tnoÊç pracy w zespole itp.);
3. P∏atne sta˝e zawodowe i poÊrednictwo pracy.

• sàdzi, ˝e jego wykszta∏cenie jest niewystarczajàce do podj´cia zatrudnienia.
Aby wziàç udzia∏ w projekcie, nale˝y do koƒca listopada 2013 r. zapisaç si´ na spotkanie informacyjne. Dane kontaktowe do zg∏oszeƒ i w razie pytaƒ:
tel.: 508-967-137, 511-984-794, e-mail: pracownia
@spoza.org.pl. Spotkania informacyjne odbywajà
si´ pod adresem: ul. Wileƒska 18 lok. U7 (wejÊcie
od al. SolidarnoÊci).
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie
SPOZA oraz Centrum Psychologii i Psychoterapii
MEJD El˝bieta Dziuba.
Micha∏ Wituszyƒski

Projekt przeznaczony jest dla ka˝dego, kto:
• mieszka w woj. mazowieckim,
• jest osobà z niepe∏nosprawnoÊcià orzeczonà w stopniu
znacznym lub umiarkowanym,
• jest w wieku 18–59/
ul. LeÊnych Zió∏ 12, Stara Mi∏osna
64 lata,
Tel. 698 42 42 41, 604 23 50 76
• nie pracuje,
§ sprawy sàdowe i administracyjne, porady prawne
§ rozwody, alimenty, podzia∏ majàtku
● dywanów
§ spadki, prawo budowlane, nieruchomoÊci
§ wypadki komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne
● wyk∏adzin
§ prawo pracy i ubezpieczenia
i samochodowej
§ BHP

tel. 500-753-803
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

US¸UGI PRAWNE

MEC. ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

§

Bezp∏atne porady prawne

(po uzgodnieniu tel.) – poniedzia∏ek 18.00–19.00
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mamy zarówno wybory do Europarlamentu, jak
i samorzàdowe, wszyscy zainteresowani b´dà
mocno zmotywowani, by ze z∏o˝onych w okresie
referendum obietnic si´ wywiàzaç.
Poni˝ej, jako ciekawostka, porównanie, jak roz∏o˝y∏a si´ frekwencja w wybranych rejonach Warszawy:
• Najni˝sza frekwencja: Wilanów – 20,57%
• Najwy˝sza frekwencja: Wawer – 27,91%
• Ârednia w Warszawie: 25,66%
• Weso∏a: 25,2%
W tym:
- Osiedle Plac Wojska Polskiego – 17,23%
- Centrum, Wola Grzybowska – 26,39–32,31%
- Groszówka – 28,60%
- Zielona – 26,56–28,07%
- Stara Mi∏osna – 21,24–25,58%

stycji, wiele drobnych, zg∏aszanych przez
poszczególne dzielnice inicjatyw na fali
nowego, poreferendalnego myÊlenia doczeka si´ realizacji. Po trzecie, wreszcie Pan Premier zauwa˝y∏, ˝e Warszawa to stolica Polski, ˝e z nià wià˝e si´
presti˝ kraju i warto zrobiç coÊ, by wesprzeç jej w∏adze,
póki jeszcze sà z kr´gu jego ugrupowania... Nagle znalaz∏y si´ dodatkowe Êrodki (na razie 600 mln z∏ na trzy
lata) na wyp∏at´ odszkodowaƒ z tytu∏u Dekretu Bieruta, nagle przyÊpieszy∏y prace nad zmianà ustawy o „janosikowym”, budowa warszawskiego metra zyska∏a 400 mln z∏ dotacji, zapowiedziano jako priorytetowà
budow´ po∏udniowej obwodnicy Warszawy...
Patrzàc na te doÊç wymierne profity, mo˝na
stwierdziç, ˝e mo˝e i warto by∏o to referendum zorganizowaç, i dobrze, ˝e si´ skoƒczy∏o, jak si´ skoƒczy∏o. A bioràc pod uwag´ to, ˝e w przysz∏ym roku

I co z tego mamy?
Kilka tygodni szumu medialnego, coraz ostrzejsza polemika, kilka wydanych milionów z∏otych i bez zmian... Tak
jednym zdaniem mo˝na by
by∏o opisaç wynik warszawskiego referendum o odwo∏anie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po co
nam ono by∏o i kto w nim wygra∏? To jest swego rodzaju ciekawostka. Formalnie
wygra∏a Hanna Gronkiewicz-Waltz, choç zwyci´stwo
to raczej pyrrusowe, bo frekwencja, choç niewystarczajàca do wa˝noÊci referendum, by∏a jednak spora.
¸atwiej wskazaç tych, co przegrali. Bez wàtpienia
przegra∏ inicjator referendum Piotr Guzia∏. Bynajmniej
nie dlatego, ˝e nie uda∏o si´ zmobilizowaç wystarczajàco wielu przeciwników Pani Prezydent, ale dlatego,
˝e inicjatywa, majàca na fali odpartyjnienia warszawskiego samorzàdu wynieÊç go do roli jednego z g∏ównych pretendentów do prezydenckiego fotela, zosta∏a
mu „sprzàtni´ta” sprzed nosa przez PiS, który sta∏ si´
g∏ównym motorem referendalnej kampanii. Frekwencja na jego „macierzystym” Ursynowie (jest tam burmistrzem) chyba te˝ zadowalajàca dla niego nie by∏a... O sukcesie nie mo˝e te˝ raczej mówiç Jaros∏aw
Kaczyƒski, bo mimo skali jego zaanga˝owania
w ostatnie dni kampanii i pe∏nej mobilizacji zwolenników PiS do urn zbyt wiele osób nie posz∏o (a przecie˝
nie wszyscy ci, co poszli, to potencjalny elektorat PiS).
Kto wi´c na referendum skorzysta∏? MyÊl´, ˝e mimo
wszystko skorzystali warszawiacy. I to na kilku p∏aszczyznach. Po pierwsze, dzi´ki temu, ˝e referendum by∏o niewa˝ne, unikn´liÊmy zamieszania decyzyjnego
zwiàzanego z wprowadzeniem komisarza i ewentualnymi nowymi wyborami, i to w wa˝nym okresie tworzenia bud˝etu. Po drugie, nie odwo∏ano dobrego prezydenta, a osobiÊcie za takiego uwa˝am Hann´ Gronkiewicz-Waltz. A ju˝ na pewno jest najlepszym
prezydentem ze wszystkich potencjalnie pojawiajàcych
si´ nieÊmia∏o tu i tam kandydatów. Frekwencja by∏a natomiast na tyle du˝a, ˝e Pani Prezydent otrzyma∏a od
wyborców mo˝e nie czerwonà, ale na pewno ˝ó∏tà
kartk´, co – jak zgodnie komentuje wi´kszoÊç obserwatorów – bardzo mocno zdopingowa∏o jà do bardziej
wyt´˝onej pracy. Zresztà, sàdzàc z jej bardzo ostro˝nych
i wywa˝onych komentarzy po og∏oszeniu wyników, podesz∏a do nich powa˝nie i wyciàga z nich s∏uszne wnioski. Bardzo licz´ na to, ˝e wreszcie, prócz wielkich inwe-

Przystanek Sagali – prace ruszy∏y
DoÊç prowizorycznie utworzony przed laty
przystanek autobusowy Sagali 02 (budzàcy
wàtpliwoÊci nie tylko z powodu braku zatoki,
ale te˝ czy powinien byç pisany przez jedno
czy przez dwa „l” ☺) w koƒcu stanie si´ przystankiem w pe∏ni przystosowanym do obs∏ugi
linii autobusowej. W czerwcowym numerze
(WS nr 148) publikowaliÊmy list czytelnika argumentujàcy przeciwko tworzeniu zatoki, jako rozwiàzaniu pogarszajàcemu bezpieczeƒstwo w okolicy przystanku, oraz odpowiedê
wiceburmistrza Weso∏ej pana Krzysztofa Kac-

SPRAWY SÑDOWE :

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

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

6

Hanna Kowalska

Uruchomienie linii SKM spowodowa∏o, ˝e do stolicy doje˝d˝a coraz wi´cej ludzi, korzystajàc z tego
w∏aÊnie Êrodka transportu. Wià˝e si´ to ze zwi´kszonym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe
przy stacjach kolejowych. Po wype∏nieniu samochodami wszelkich mo˝liwych miejsc przy stacji Weso∏a
przyszed∏ czas na Wol´ Grzybowskà. Ma∏y, mo˝na
by rzec, prowizoryczny parking móg∏ przyjàç niewielkà liczb´ pojazdów, wobec czego przyleg∏e do
stacji uliczki zape∏ni∏y si´ samochodami. Parkujàcy
na wàskiej ulicy Âwierkowej bardzo utrudniajà
mieszkaƒcom wyjazd z posesji. Samochody parkujà
na chodniku i na pasie zieleni po przeciwnej stronie.

●

Tel.

przaka, przekonujàcà o poprawie bezpieczeƒstwa dzi´ki zatoce, o ile przystanek b´dzie
usytuowany przed skrzy˝owaniem z ul. Sagalli. Przewa˝y∏y argumenty za utworzeniem zatoki, poparte odpowiednimi analizami, i prace wchodzà w∏aÊnie w etap realizacji. Jak poinformowa∏ nas rzecznik prasowy Zarzàdu
Transportu Miejskiego, budowa mia∏a si´ rozpoczàç w chwili zamykania tego numeru,
a do 20 listopada zatoka b´dzie gotowa.

Parkingi przy linii kolejowej

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

Marcin J´drzejewski

Wi´kszy pojazd (ambulans czy wóz asenizacyjny)
nie ma szans na jakikolwiek manewr.
Powstaje nowy parking, który ma pomieÊciç 64
pojazdy. Nie rozwià˝e to jednak problemu, poniewa˝ parkujà tu „sàsiedzi” z drugiej strefy (biletowej), a jest ich coraz wi´cej.
Zarzàd Dzielnicy, wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom parkujàcych, podjà∏ rozmowy z kolejà oraz ZDM
w sprawie utworzenia kolejnych miejsc parkingowych. Jest szansa na nowy parking w Weso∏ej mi´dzy zachodnim peronem a ul. Okuniewskà. Trzymajmy kciuki. Niech Wola odetchnie.

Gra˝yna Weber

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

EKOGROSZEK
WORKOWANY, Z DOWOZEM
Tel. 605-297-200
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O niepodleg∏oÊci dla najm∏odszych
1 wrzeÊnia 2013 r. ruszy∏ interaktywny portal
edukacyjny Muzeum Józefa Pi∏sudskiego adresowany do dzieci w wieku 6–9 lat, ich opiekunów i pedagogów o nazwie „Mieszkaƒcy spod
Jedenastki” – www.mieszkancyspod11.pl. To
wyjàtkowe miejsce ∏àczy doskona∏à zabaw´
z promowaniem wiedzy o niepodleg∏oÊci,
wspó∏czesnym patriotyzmie i postawach obywatelskich oraz rozwijaniem kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Portal ma byç przyk∏adem
Êwiadomie i nowoczeÊnie kszta∏towanej Êcie˝ki
edukacji patriotycznej dla najm∏odszych.
Projekt zosta∏ zainicjowany przez doÊwiadczony zespó∏ edukatorów Muzeum Józefa Pi∏sudskiego. Oparte na filmie animowanym zabawy edu-

kacyjne z udzia∏em bohaterów: Tadzika, Aniceta
i Elzy oraz narratora – w którego rol´ wcieli∏ si´
wybitny aktor Adam Ferency – to doskona∏a alternatywa dla tradycyjnych lekcji prowadzonych
z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
W ramach promocji portalu Muzeum przeprowadzi konferencje edukacyjne dla nauczycieli
w ca∏ej Polsce, poÊwi´cone nowoczesnym
formom edukacji wraz z lekcjà pokazowà „O niepodleg∏oÊci dla najm∏odszych” na przyk∏adzie portalu
„Mieszkaƒcy spod Jedenastki”.
Ambasadorkà projektu zosta∏a Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowej „Trójki”, autorka wielu programów dla dzieci.

Program zosta∏ obj´ty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Towarzyszy mu ogólnopolski KONKURS DLA
KLAS I–III SZKÓ¸ PODSTAWOWYCH na najciekawszà gazetk´ szkolnà z okazji Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Szczegó∏y i regulamin
konkursu sà dost´pne na stronach www.mieszkancyspod11.pl oraz www.muzeumpilsudski.pl.
Agnieszka UÊciƒska
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego

torami narciarstwa, dzi´ki czemu doroÊli b´dà mogli
wszystkich zainteresowanych o wst´pne i niezoboswobodnie poÊmigaç na ciut ambitniejszych stowiàzujàce zg∏oszenia do koƒca listopada br. Oczywikach (a poczàtkujàcy tak˝e skorzystaç z opieki inÊcie przyjmujemy je jak zwykle za poÊrednictwem
Rodzinne zimowisko struktorów). Prócz jazdy na nartach planujemy kilka naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl.
narciarskie wypadów do basenów termalnych, kulig, ogniska
Przypominamy tak˝e, ˝e w dniach 12–15 grudoraz zwiedzanie Podhala. Wyjazd prowadzà: Katania br., tak˝e w „Litworówce”, organizujemy „NarDotychczas nasze ko∏o
rzyna Szaszkiewicz i Marcin J´drzejewski.
ciarski weekend”, nieco krótszy wyjazd narciarski.
PTTK organizowa∏o krótsze
Koszt wyjazdu, obejmujàcy przejazdy, noclegi,
Jego szczegó∏y opisaliÊmy w poprzednim numerze
wycieczki. WÊród nich wyjazwy˝ywienie (Êniadania i obiadokolacje), instrukto„WS”, sà tak˝e dost´pne na naszej stronie internedy narciarskie mia∏y doÊç liczrów narciarskich, kulig, wst´py do muzeów itp. (bez
towej www.pttkwesola.pl, za której poÊrednicne grono prawdziwych zapaskipassów i wejÊciówek na baseny), wyniesie wst´ptwem mo˝na si´ na niego zapisywaç.
leƒców. Wychodzàc im naprzeciw,
nie ok. 1050 z∏ dla m∏odzie˝y i doros∏ych, 950 z∏
Serdecznie zapraszamy
najbli˝szej zimy proponujemy wspólny „rodzinny
dla dzieci w wieku 3–12 lat oraz 300 z∏ dla dzieci
obóz narciarski”. Zorganizowany by∏by w terminie
Katarzyna Szaszkiewicz
w wieku 2–3 lat. Koszt
od 15 do 22 lutego (pierwszy tydzieƒ ferii zimojest uzale˝niony od liczwych). Noclegi i wy˝ywienie by∏yby w bardzo klimaby ch´tnych i na pewno
tycznym pensjonacie „Litworówka” w Poroninie.
nie wzroÊnie, raczej b´Przejazd i powrót autokarem, który przez ca∏y pobyt
SPRAWOZDANIE POSELSKIE
dzie ni˝szy, o ile – b´by∏by z nami na miejscu, zapewniajàc transfery na
dziemy wiedzieç na postoki, do term czy innych zaplanowanych atrakcji.
czàtku grudnia.
Wyjazd jest adresowany do doros∏ych i rodzin
Wyjazd dojdzie do
z dzieçmi. Nie ma mo˝liwoÊci wys∏ania samych
LATA 2011–2013
skutku, jeÊli b´dzie
dzieci, przyjmujemy tylko dzieci z rodzicami lub
Szanowni Paƒstwo,
min. 40 osób (max.
opiekunami. Za to na miejscu dla dzieci b´dà odPo dwóch latach mojej pracy poselskiej przygo50). Dlatego prosimy
dzielne zaj´cia narciarskie z profesjonalnymi instruktowa∏am dla Paƒstwa sprawozdanie. Tak jak
w pierwszym roku poselskiej dzia∏alnoÊci, najwa˝niejsza by∏a dla mnie praca dla obywateli, którzy obdarzyli mnie
zaufaniem. Anga˝uj´ si´ w ró˝ne dzia∏ania, pracuj´ w komisjach
i podkomisjach, nad projektami ustaw, wspieram akcje spo∏eczne
oraz spotykam si´ ze swoimi wyborcami, którzy do moich biur poselRuszyliÊmy z nowym roskich zg∏aszajà si´ po pomoc w wa˝nych dla nich sprawach.

PTTK zaprasza

LIGII KRAJEWSKIEJ

AktualnoÊci ze Szczepu 420

kiem harcerskim – do∏àczy∏y
do nas nowe zuchy, harcerki
oraz harcerze. Z tego miejsca
pragniemy podzi´kowaç rodzicom za to, ˝e rokrocznie
darzà naszà kadr´ zaufaniem
i posy∏ajà pociechy na zbiórki.
Harcerki Anemonu na pierwszej zbiórce zg∏´bia∏y techniki
kuchni polowej. W menu pojawi∏o si´ danie egzotyczne –
jajko w pomaraƒczy. Smakuje lepiej ni˝ brzmi. Z kolei w tym tygodniu rady dru˝yn wybierajà si´ na Rajd M∏odego KoÊciuszkowca. B´dziemy konkurowaç z patrolami z ca∏ej Pragi-Po∏udnie. Trzymajcie kciuki!
Zapraszamy na portal WS pod adres: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/4666, gdzie napisaliÊmy par´ s∏ów o istocie braterstwa.

PRACA W SEJMIE:
Komisje: 5 Podkomisje: 17 Zespo∏y Parlamentarne: 8
Sta∏e delegacje parlamentarne i grupy bilateralne: 6
Pe∏ni´ funkcj´ przewodniczàcej i zast´pcy przewodniczàcego
w niektórych komisjach, podkomisjach i zespo∏ach.
Pose∏ sprawozdawca: 7 Wystàpienia sejmowe: 13
Praca nad projektami Ustaw: 7
Spotkania z wyborcami: ponad 120 mieszkaƒców skorzysta∏o
z tej formy kontaktu ze mnà.
Interpelacje i zapytania poselskie: 12
Wyró˝nienia i medale: „Najlepszy debiut poselski” w 15. Rankingu
Tygodnika Polityka; Medal „Dla ludzi czyniàcych dobro” im. Ireny
Sendlerowej; Medal „Zas∏u˝ony dla Szpitala Bielaƒskiego”
Zach´cam Paƒstwa do odwiedzenia mojej strony internetowej
i zapoznania si´ z ca∏oÊcià sprawozdania, które dost´pne jest na
stronie internetowej: www.ligiakrajewska.pl.

pwd. Marysia Kwiatkowska H.O.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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VI Turniej Szachowy
im. Jana Brustmana w SP 3 5 3

paêdziernika w SP 353 zosta∏ rozegrany
VI Turniej Szachowy im. Jana Brustmana.
Turniej ten poÊwi´cony by∏ pami´ci wybitnego
trenera szachowego, pracujàcego z dzieçmi i m∏odzie˝à z ca∏ej Warszawy. Jan Brustman by∏ wychowawcà wielu znakomitych szachistek
i szachistów, którzy obecnie osiàgajà
wysokie wyniki na arenie naszego
kraju, Europy i Êwiata. Doceniajàc zas∏ugi Jana Brustmana, Dzielnica Wawer i Dzielnica Weso∏a podj´∏y wspólnà inicjatyw´ organizacji rokrocznie
turniejów szachowych nazwanych jego imieniem. Organizatorami tegorocznej tak presti˝owej imprezy szachowej byli: Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy, Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Mazowiecki
Zwiàzek Szachowy, UKS „Gambit” –
Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa
nr 353. Do zmagaƒ w turnieju przystàpi∏a rekordowa liczba, a˝ 112 za-
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wodników. Rozegrano 9 partii systemem szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego
po 15 minut dla zawodnika. VI Turniej Szachowy
im. Jana Brustmana otworzyli reprezentanci obu
dzielnic, przedstawiciel Mazowieckiego Zwiàzku
Szachowego oraz Dyrektor Szko∏y Podstawowej
nr 353 Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz.
Puchar oraz tytu∏ najlepszego zawodnika
dzielnicy Weso∏a wywalczy∏a Kinga Pastuszko –
KSz Polonia Warszawa. Najlepszym zawodnikiem dzielnicy Wawer okaza∏ si´ Micha∏ Bazan –
KSz Polonia Warszawa. Szczegó∏owe wyniki
w poszczególnych kategoriach znajdà Paƒstwo
pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/129/n/4636.
Turniej by∏ imprezà propagujàcà gr´ w szachy, jak równie˝ okazjà do wspania∏ej rywalizacji mi∏oÊników, jak mawia∏ pan
Jan Brustman, „królewskiej gry”.
Do zobaczenia za rok w dzielnicy
Wawer. S∏odkie ∏akocie oraz napoje dla zawodników VI Turnieju
Szachowego im. Jana Brustmana
zapewnili: Piekarnie-Cukiernie
„Putka” oraz sklep „Groszek” przy
ulicy Jana Paw∏a II, za co serdecznie dzi´kujemy.
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Judoczki
– super dziewczyny
z Judo Fight Club
Sezon startowy si´ zaczà∏, kolejne medale
przynoszà dziewczyny do klubu, ale czad!!!
Patrzmy dalej, turnieje rankingowe – ka˝da
„bia∏og∏owa” z krà˝kiem, potem treningi w
grupach – dziewczyny ambitniejsze i mocniejsze od ch∏opców. Nast´pnie nabory – tyl-

Przy okazji z prawdziwà dumà
i przyjemnoÊcià donosimy o wspania∏ym sukcesie uczennicy SP 353
– Magdaleny Haraziƒskiej. Magda w dniach 29 wrzeÊnia – 8 paêdziernika 2013 r. reprezentowa∏a

Sekcja P∏ywacka wygrywa
Puchar Starosty Ciechanowskiego
W dniu 12.10.2013 r.
zawodnicy klubu UKS
MG–SPORTS pojechali do
Ciechanowa na zawody
p∏ywackie walczyç o Puchar Starosty Ciechanowskiego. Na obiekcie MOSiR
Ciechanów walczyli z klubami z ca∏ej Polski. Najliczniej reprezentowa∏y nas
dzieci w kategorii wiekowej 9 lat i m∏odsi. W tej kategorii wiekowej zawodniczka Gabrysia Szredziƒska zdoby∏a trzy razy
pierwsze miejsce – na dystansie 50 m stylem
dowolnym z czasem 38.14, na dystansie 50 m
stylem grzbietowym z czasem 46.44 i w konkurencji, w której czuje si´ najlepiej, 50 m stylem
motylkowym, z czasem 46.08 – zdobywajàc
w sumie 543 punkty. Tym samym Gabrysia ode-

Polsk´ w Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach w Czarnogórze. Grajàc w czo∏ówce tych
presti˝owych zawodów, osiàgn´∏a wspania∏y
wynik, zdobywajàc 5 miejsce na 76 startujàcych
zawodniczek. Tak wysoki wynik awansowa∏
Magd´ do Mistrzostw Âwiata w Szachach,
które odb´dà si´ za trzy miesiàce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Gratulujemy! I trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
Projekt jest wspó∏finansowany przez m.st.
Warszaw´.
Teresa Osypiuk

bra∏a zwyci´ski puchar
z ràk wicestarosty Ciechanowskiego Pana Andrzeja
Paw∏owskiego. Emilka Gadziƒska startujàca w tej samej kategorii wiekowej pokaza∏a bardzo wysokie
wszechstronne przygotowanie do zawodów. Z sumà 340 pkt. zaj´∏a trzecie
miejsce w koƒcowej klasyfikacji, tak˝e odbierajàc puchar z ràk wicestarosty.
Mateusz Parol, startujàc
w kategorii wiekowej rocznik 1999 na dystansie 100 m stylem klasycznym,
zdoby∏ bràzowy medal z czasem 1:35.10.
W najbli˝szym czasie czeka nas du˝o wi´cej
pozytywnych emocji zwiàzanych ze startami naszych zawodników w zawodach.
Micha∏ Guzik

ko miesiàc pracy, a tu w klubie przy ul. Klimatycznej 1 – Hala Stara Mi∏osna, w SP 353
i SP 173 kolejnych dwadzieÊcia dziewczàt,
i to jakich! Pierwsze sparingi i jaka Moc, oj,
ch∏opaki, uczcie si´ i wi´cej si´ starajcie!
Mariusz D´bski

XXII Halowy Turniej
Pi∏ki No˝nej
W dniach 6–8 grudnia br. w Zielonej
odb´dzie si´ XXII Halowy Turniej Pi∏ki
No˝nej. Impreza adresowana jest do
osób doros∏ych. Sta∏ych bywalców
i nowe dru˝yny, w imieniu organizatora – Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej,
zaprasza Leszek Winiarski. Termin
zg∏oszeƒ up∏ywa w dniu 30 listopada.
Informacje pod nr. tel. 663 92 98 98.
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K L I N I K A D E N T YST YC Z N A
Dawniej: ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

Teraz nowa lokalizacja:
GALERIA SOSNOWA, ul. Jeździecka 21F, lok. 5
tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

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

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Licencja Min. Fin. 9131/98

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Stomatologia zachowawcza
(m.in. bezwiertłowe metody leczenia)

w

Protetyka

w

Implantologia

w

Chirurgia stomatologiczna

w

Choroby przyzębia

w

Stomatologia estetyczna

w

Ortodoncja

w

Pełna diagnostyka RTG: pantomogram, rtg cyfrowe,
cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl
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I. Warszawski Festiwal PieÊni ˚o∏niersko-Patriotycznych

„Jak d∏ugo w sercach naszych”
Ju˝ 9 listopada w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 odb´dzie si´ I. Warszawski Festiwal PieÊni ˚o∏niersko-Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach naszych”.
Wydarzenie promuje patriotyzm poprzez Êpiew pieÊni i piosenek patriotycznych w dwóch kategoriach:
„Patriotyzm wczoraj” – tradycyjne pieÊni patriotyczne
i ˝o∏nierskie oraz „Patriotyzm dziÊ” – w∏asne kompozycje uczestników, nowe pieÊni i piosenki, ewentualnie
utwory tradycyjne w nowoczesnych aran˝acjach. Wykonawcy b´dà oceniani w dwóch kategoriach: soliÊci
i duety oraz zespo∏y i chóry.

POMÓ˚ ODKRYå
HISTORI¢ BUNKRÓW
Stowarzyszenie „Pro Fortalicium” opiekujàce si´
schronami z okresu II wojny Êwiatowej, w tym tak˝e
schronem Regelbau 514 w Weso∏ej, uprzejmie prosi
o wszelkie informacje o fortyfikacjach na terenie dzielnicy (np. relacje z ich budowy, walk, zniszczenia). Poszukujemy zw∏aszcza archiwalnych zdj´ç
schronów, wykonanych zarówno podczas wojny, jak
i tu˝ po niej. Pozwoli nam to wzbogaciç wiedz´ na temat ich historii. Wypo˝yczone przez Paƒstwa materia∏y b´dà oczywiÊcie zwrócone listownie lub osobiÊcie.

O godzinie 19.00 na scenie pojawi si´ Orkiestra
Wojskowa pod kierownictwem mjr Artura Czereszewskiego.
Patronat honorowy: Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek i Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy Pan Edward K∏os.
Patronat medialny: miesi´czniki Polska-Zbrojna oraz WiadomoÊci Sàsiedzkie.
Organizatorzy: OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, Urzàd Dzielnicy Weso∏a,
Stowarzyszenie Artystyczne Stara-Mi∏osna oraz Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Weso∏ej.
Sponsorzy: Piekarnie-Cukiernia Putka, Wojskowe Przedsi´biorstwo Handlowe Sp. z o.o. oraz
sklepy Groszek.

Materia∏y prosimy nadsy∏aç na adres:
Piotr Orlaƒski
05-075 Warszawa-Weso∏a,
ul. M. Konopnickiej 23
tel. kom. 793 823 758
e-mail: warszawa@profort.org.pl

Piotr Orlaƒski

OK Weso∏a

5 5 urodziny PKPS w Weso∏ej
W sobot´ 5 paêdziernika w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy odby∏y
si´ obchody 55-lecia Polskiego Komitetu
Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej.

Senator RP, Pan Edward K∏os – Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Pan Marcin
J´drzejewski – Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, Pan Euzebiusz Marek
Nowak – Prezes Mazowieckiego Zarzàdu WoPrzyby∏ych goÊci powita∏a Prezes PKPS Pani
jewódzkiego PKPS.
Helena Kaêmierczak, której upór i zaanga˝owaZa wspieranie dzia∏alnoÊci charytanie pozwalajà na funkcjonowanie organizacji.
tywnej na rzecz PKPS w Weso∏ej odPodczas cz´Êci oficjalnej za zaproszenie dzi´znaczenia z ràk Prezesa Mazowieckiekowali mi´dzy innymi Pan Marek Borowski –
go Zarzàdu Wojewódzkiego PKPS
odebra∏y nast´pujàce osoby:
Z∏ota Odznaka trafi∏a do Pana
Edwarda K∏osa – Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st. WarKopciuszek
szawy, Ochotniczej Stra˝y PoWszystkim ksi´˝niczkom do twarzy
˝arnej w Weso∏ej oraz do Piekarni-Cukierni Putka. Srebrna
w r´kawicach i fartuchu.
Odznaka zosta∏a przyznana
Ka˝dy kopciuszek Êwietnie wyglàda
Panu Marianowi Mahorowi – Zast´pcy
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warw balowej sukni i ko˝uchu.
szawy, Panu Piotrowi Zieliƒskiemu – NaGdy nie mo˝esz zdecydowaç,
czelnikowi Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych
i Zdrowia Urz´du Dzielnicy Weso∏a, Paw jakà rol´ chcesz si´ wcieliç,
nu Edwardowi Kaliszowi – Dyrektorowi
usiàdê z kawà na kanapie...
OÊrodka Kultury, Pani Marzennie Todorskiej – Dyrektor OÊrodka Pomocy SpoCzas rozstrzygnie, mo˝esz wierzyç.
∏ecznej w Weso∏ej, ks. Józefowi SkarpeI nie frasuj si´ ju˝ wi´cej,
towskiemu – Proboszczowi Parafii Êw.
Brata Alberta, ks. Zbigniewowi Wojcienie narzekaj na swà dol´.
chowskiemu – Proboszczczowi Parafii
Raz kopciuszkiem, raz królewnà
Êw. W∏odzimierza oraz cz∏onkom PKPS
w Weso∏ej Annie ¸uczaj, Janinie Ornych,
Takie w∏aÊnie ˝ycie wol´!
Anicecie Pauczyƒskiej. Bràzowe Odznaki
Magda Kanadys
otrzymali cz∏onkowie PKPS w Weso∏ej:
Stanis∏awa Nowikow, Walentyna Wi-
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chrowska, Irena Wasik, Halina Mikos, Janina Boruc, Zdzis∏awa Popowska, Henryka Sobak, Teresa Kupisz, Julian Po∏k.
Na r´ce Prezes PKPS Pani Heleny Kaêmierczak gratulacje oraz ˝yczenia przekaza∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pan
Edward K∏os, wr´czajàc pamiàtkowà inkrustowanà tabliczk´.

Po oficjalnej cz´Êci, podczas której nie zabrak∏o wzruszeƒ, przed zebranymi goÊçmi wystàpi∏
zaproszony przez Dyrektora OÊrodka Kultury Pana Edwarda Kalisza zespó∏ INIS AN RINCE. Liczna widownia mog∏a podziwiaç uroki irlandzkiego taƒca, a ch´tni mogli sami sprawdziç, czy nie
pogubià kroków podczas taƒca.
Po zakoƒczonym wyst´pie na goÊci czeka∏ pocz´stunek, przygotowany przez cz∏onków PKPS.
W takich okolicznoÊciach nie zabrak∏o równie˝
okazjonalnego tortu.
Jeszcze raz dzi´kujemy przyby∏ym goÊciom
i uczestnikom wspania∏ej uroczystoÊci. Mamy
nadziej´, ˝e takie jubileusze obchodziç b´dziemy
jeszcze nie raz.

Weronika Iwaƒczyk-Olszewska
Nr 152 / Listopad 2013
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w listopadzie
Miejsce: Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, ul. Klimatyczna 1.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY

■

11 listopada (poniedzia∏ek),
godz. 14.00

Warszawa-Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21,
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99

UroczystoÊci zwiàzane z obchodami
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Organizatorzy:
Klub Seniora dzia∏ajàcy przy PKPS w Weso∏ej oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.
Miejsce: OSP w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31.

www.domkulturywesola.net
■

9 listopada (sobota)

I WARSZAWSKI FESTIWAL PIEÂNI
˚O¸NIERSKO-PATRIOTYCZNYCH
„Jak d∏ugo w sercach naszych” pod
patronatem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka i Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy Edwarda K∏osa.
godz. 19.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej
w Warszawie pod kierownictwem mjr. Artura
Czereszewskiego.
Organizatorzy: Dzielnica Weso∏a m.st.
Warszawy, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Stowarzyszenie Artystyczne „Stara Mi∏osna” oraz Gimnazjum
nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

■

17 listopada (niedziela),
godz. 17.00

Recital fortepianowy w wykonaniu
Lee-Leet. Zapraszamy na klimatyczny, balladowy i liryczny koncert.
Lee-Leet to solowa artystka, kompozytorka i autorka tekstów, poruszajàca si´ w rejonach art rocka, poezji Êpiewanej oraz awangardy. Zadebiutowa∏a w 2009 roku p∏ytà
„State of Emergency”, która pojawi∏a si´ na

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

■ 16 listopada (sobota),
godz. 18.00

„POGODNA”

WARSZAWO MA. Spektakl teatralny
w wykonaniu Danuty Stankiewicz oparty na twórczoÊci polskich artystów pochodzenia
˝ydowskiego, tworzàcych w Warszawie lub
o Warszawie przed, w czasie i po wojnie. Ca∏oÊç
przedsi´wzi´cia artystycznego dope∏niajà efekty
audiowizualne, b´dàce kontynuacjà 10-minutowego filmu o ˝ydowskiej przedwojennej Warszawie. Spektakl zdoby∏ kilka presti˝owych nagród, m.in. odznak´ „Zas∏u˝ony dla Warszawy”.

FILIA OÂRODKA 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
■ 8 listopada (piàtek),
godz. 10.50

PIETRO CHIARINI – WYSZYDZONY
ZAZDROÂNIK. Przedstawienie operowe
z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.
„Wyszydzony zazdroÊnik” jest pe∏nà wdzi´ku zabawà, którà prowadzi wartko rozwijajàca si´ akcja sceniczna, melodyjne arie i pe∏ne
humoru duety. Z bohaterami mi∏osnych niepokojów – Dorinà i Masacco wystàpi aktor,
który zgodnie z tradycjà commedii dell’arte
b´dzie bawi∏ publicznoÊç.

■ 21 listopada (czwartek),
godz. 19.00

MARTIN IMRICH – RYSUNKI. Wernisa˝ wystawy prac Martina Imricha.
■ 23 listopada (sobota),
godz. 11.00–15.00

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

antenie Radiowej Trójki oraz kilku innych radiostacji w Polsce i za granicà. W ciàgu
dwóch lat od debiutu Lee-Leet wyda∏a jeszcze dwie kolejne p∏yty.
■

24 listopada (niedziela),
godz. 17.00

KAWA¸ CH¸OPA. Spektakl kabaretowy
TADEUSZA ROSSA. W programie: monologi, polskie i Êwiatowe przeboje, ˝arty
i utwory dotyczàce tego, co dzieje si´ we
wspó∏czesnej Polsce, a tak˝e troch´ refleksji
i zamyÊlenia. Po spektaklu spotkanie z artystà, podczas którego b´dzie mo˝liwoÊç zakupienia ostatniej ksià˝ki artysty.
■

30 listopada (sobota),
godz. 19.00

BAL ANDRZEJKOWY. Zapraszamy na
wieczór pe∏en taƒca, dobrej zabawy i wyjàtkowo pomyÊlnych wró˝b! Rezerwacja biletów w cenie 50 z∏ od osoby w sekretariacie
OÊrodka Kultury do dnia 15 listopada.

BABY SZAFING. Zapraszamy do wymiany, kupna lub sprzeda˝y ubranek i akcesoriów dla dzieci w wieku 0-6 lat. W programie kiermaszu przewidzieliÊmy równie˝
atrakcje dla mam i dzieci. Liczba miejsc
ograniczona, obowiàzujà zapisy. Szczegó∏y
pod nr. tel. 22 427 37 74.
■ 24 listopada (niedziela),
godz. 16.00

BAL ANDRZEJKOWY DLA DZIECI.
W programie tradycyjne wró˝by, zabawy
i konkursy. Liczba miejsc ograniczona,
zapisy pod nr. tel. 22 427 37 74.

OK Weso∏a
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane
po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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Rozstrzygni´cie konkursu
fotograficznego „RadoÊç wiary”
Parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa zaprasza 24 listopada 2013 r. po
Mszy Âw. o godz. 12.30 na og∏oszenie wyników i otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej „RadoÊç wiary”.
Na konkurs nap∏yn´∏o z ca∏ej Polski ponad 170 zdj´ç. 36 z nich (nagrodzone i wyró˝nione) oglàdaç b´dzie mo˝na w drewnianym koÊciele przy ul. Borkowskiej 1
przez kolejne dwa tygodnie – do 8 grudnia w∏àcznie – przed i po Mszach Âw.
(godziny: 8.00 i 18.00 w tygodniu, w niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00).
Serdecznie zapraszamy!

Ewa Stolarz

Gimnazjum nr 119 serdecznie
zaprasza mieszkaƒców Weso∏ej
na koncert

„Interpretacje pieÊni
Jacka Kaczmarskiego”
w wykonaniu rodzica uczniów naszej
szko∏y – Pana Marka
Micha∏owskiego
i jego przyjació∏.
Koncert jako impreza towarzyszàca
obchodom „Âwi´ta Szko∏y”
odb´dzie si´ dnia
15 listopada 2013 r. (piàtek)
o godz. 19.00
w auli naszego gimnazjum
(Warszawa–Weso∏a, osiedle
Stara Mi∏osna, ul. Klimatyczna 1)

Kàcik bibliofila
Moje nieznane serce
Charlotte Valandrey
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***

Bardzo osobisty, poruszajàcy
dokument
znanej francuskiej aktorki, Charlotte Valandrey,
która podda∏a si´ przeszczepowi serca. Miesiàc
po wydaniu ksià˝ki, wÊród ogromnej iloÊci listów, jakie otrzyma∏a, znajduje tekst od nieznajomego zaczynajàcy si´ od s∏ów: „Znam
serce, które w Pani bije, kocha∏em je kiedyÊ...”.
Wspomnienia Charlotte to nie tylko podró˝ w tajniki medyczne, procedury urz´dowe czy prawne zwiàzane z przeszczepami, g∏ównie autorka chcia∏a podzieliç si´
z czytelnikami ze swoimi uczuciami i przemyÊleniami. Zwraca uwag´ na zmiany
w osobowoÊci, odczucia „deja-vu”, nocne
koszmary. Dzieli si´ z nami wiedzà o tajemnicy komórek, czy wreszcie opowiada
o wzlotach i upadkach sercowych.

Literatura pi´kna dla doros∏ych:

Wnuki coraz màdrzejsze

dzieci ten zbiorek zdecydowanie si´ wyró˝nia.
Tym bardziej, ˝e opraw´ graficznà ma „ca∏kiem
powa˝nà”, autorstwa Janusza Golika, artysty tworzàcego grafik´ o bie˝àcej tematyce spo∏ecznej.
Mo˝e wi´c warto w przeddzieƒ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci pomyÊleç o wznowieniu tomiku
wierszowanych rozmów z wnuczkà Zofii Tyszkiewicz pt. „Obywatelka Zuzia”, zw∏aszcza ˝e mowa w nim o historii umiejscowionej w okolicy
bliskiej naszej dzielnicy. Problem tylko... w kosztach tego wznowienia. JeÊli wi´c znalaz∏by si´
sponsor zach´cony niniejszà rekomendacjà, to
zbiorek jest do wglàdu w bibliotekach szkolnych
w Starej Mi∏oÊnie.

Kiedy dzieci zadajà powa˝ne pytania, nie traçmy okazji, by z nimi zacieÊniaç mi´dzypokoleniowy kontakt. Zw∏aszcza dziadkowie powinni
doceniaç takà szans´.
Korzysta z niej w pe∏ni Zofia Tyszkiewicz – lekarka z zawodu i powo∏ania, kreÊlàca od lat poetyckie
strofy. Jej tomik wierszowanych rozmów z wnuczkà Zuzià dowodzi, ˝e ju˝ przedszkolaki gotowe sà
na przyj´cie wiedzy, której, o zgrozo, brakuje czasami starszym od nich obywatelom tego kraju.
PoÊród wielu bajecznie kolorowych, ale p∏ochych i cz´sto niewiele wartych ksià˝eczek dla

W Bibliotece Publicznej...
70 lat temu, 12 i 13 paêdziernika 1943 roku pod Lenino (dzisiaj Bia∏oruÊ)
˝o∏nierze z I Dywizji Piechoty im.
Tadeusza KoÊciuszki odbyli
swój „chrzest bojowy”. Polacy, którym wczeÊniej nie pozwolono opuÊciç ∏agrów
i miejsc deportacji, aby do∏àczyç do Armii Andersa,
a umo˝liwiono póêniej walk´
w wojsku firmowanym przez
prosowiecki Zwiàzek Patriotów Polskich, zostali w ramach „walki u boku Armii Czerwonej” rzuceni bez przygotowania
i wsparcia na niemieckie linie obronne.
Atak zakoƒczy∏ si´ ogromnymi stratami, ale
„bitwa pod Lenino” sta∏a si´ dla komunistów jednym z mitów za∏o˝ycielskich Polski

Ksià˝ka, mam nadziej´, znajdzie wielu odbiorców, z uwagi na niecz´sto poruszany temat, a ju˝ szczególnie z takiej perspektywy.
Polecam!

Ludowej, a dzieƒ 12 paêdziernika by∏ obchodzony jako Âwi´to
Ludowego Wojska Polskiego.
Leszek Rysak

W tym miesiàcu wracamy do
cyklu Otwarte Lekcje Historii. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na spotkanie o generale Zygmuncie Berlingu i 1 Armii Wojska Polskiego – 14.11.2013,
godz. 18.30. Wyk∏ad wyg∏osi
historyk – Leszek Rysak.

PROGRAM DKK:
W listopadzie odb´dà si´ trzy spotkania dyskusyjnego klubu ksià˝ki:
• 04.11.2013, godz. 12.00 „Byle dalej”
Marty Owczarek, Bart∏omieja Skowroƒskiego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valandrey Ch. – Moje nieznane serce
Dziurawiec A. – Bastard
Darda S. – Dom na wyr´bach
Nesser H. – Kobieta ze znamieniem
Musso G. – 7 lat póêniej...
Miszczuk J. – Córki swoich matek

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Hanak S. – Lipcowe przypadki Agatki
2. Tielmann Ch. – Maks nie rozmawia
z obcymi
3. Olech J. – Pompon na wakacjach
4. Stanecka Z. – Âwiat wed∏ug dziadka
5. Bergen L. – ZoÊka gadu∏a

Literatura popularnonaukowa:
1. McKale D. M. – NaziÊci: na
celowniku sprawiedliwoÊci

Iza Zych

˚anetta Regel
• 18.11.2013, godz. 12.00 „Koniec jest
moim poczàtkiem” Tiziana Terzaniego
• 25.11.2013, godz. 12.00 „Bia∏e na czarnym” Rubena Gallega

EKSLIBRIS BIBLIOTEKI
Ju˝ za par´ dni – 15 listopada 2013 –
up∏ywa termin przyjmowania prac na nasz
konkurs. Swoje ekslibrisy nadsy∏ajà do Biblioteki artyÊci z Polski i zagranicy, konkurs
osiàgnà∏ mi´dzynarodowy zasi´g. Uhonorowanym znakiem b´dà sygnowane nasze
ksià˝ki. Zapraszamy jeszcze raz do udzia∏u
w konkursie (www.wesola.e-bp.pl).
Rozstrzygni´cie konkursu oraz uroczyste obchody 60-lecia Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
planujemy na 11 grudnia 2013. Ju˝ dziÊ
zapraszamy na t´ uroczystoÊç!
Justyna Kwiatkowska
Nr 152 / Listopad 2013
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Nieocenione walory gliny

lina – pod wzgl´dem budowy jest to ilasta ska∏a osadowa, z∏o˝ona z minera∏ów, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych
oraz okruchów innych ska∏. W jej sk∏ad wchodzà cz´sto substancje organiczne, takie jak
korzenie, oraz piasek czy bituminy. Zazwyczaj
kojarzy nam si´ z kolorem szarym lub ceglastym, tymczasem barwa gliny zale˝y od stopnia utlenienia koloidalnych czàsteczek uwodnionych tlenków manganu i ˝elaza. Jej kolory
przechodzà wi´c od ˝ó∏ci, czerwieni, bràzów
po szaroÊci. Kiedy trzymamy jà w d∏oni, wydaje si´ byç mi´kka, plastyczna, zach´cajàca do
ugniatania. Jej w∏aÊciwoÊci sprawiajà, ˝e zrodzone w naszej g∏owie pomys∏y w d∏oniach nabierajà realnych kszta∏tów.
Glina otacza nas w naszym codziennym ˝yciu.
Nasze domy przepe∏nione sà ceramicznymi kafelkami, wi´kszoÊç naczyƒ kuchennych wykonanych jest z gliny, kwiaty sadzimy w biskwitowych
donicach, domy przykrywamy ceramicznymi dachówkami... Krótko mówiàc, w przestrzeni naszych domów i ozdobach cia∏a znaczàca jest
obecnoÊç gliny. Zawsze wypalonej, czasem pierwotnej, surowej, biskwitowej, a czasem szkliwionej, ale zawsze szlachetnej i niepowtarzalnej.
Glina ma same zalety. Pracuj´ z nià wiele lat,
swojà wiedzà dziel´ si´ z innymi, prowadzàc
dziesiàtki warsztatów, zarówno w autorskiej
pracowni „Mimbres”, jak te˝ w szko∏ach, przedszkolach, uniwersytetach czy w oÊrodkach kultury. Widz´, jak wyzwala najpi´kniejsze emocje, kiedy trzeba wycisza, a innym razem pobudza. Sprawia, ˝e pomimo otaczajàcego nas
g∏oÊnego Êwiata potrafimy si´ nad nià pochyliç
i oddaç si´ twórczym dzia∏aniom. Glina uzale˝nia, fascynuje i jest w cudowny sposób nieprzewidywalna. Glina to nies∏ychanie ciekawa ma-
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teria. Dzie∏a lepione w naszych d∏oniach, suszone powietrzem zostajà nast´pnie poddane wysokim temperaturom (w granicach od 850 do
1000°C, wówczas dopiero stajà si´ prawdziwà
ceramikà!). Ten d∏ugi proces sprawia, ˝e finalnego efektu zawsze nie mo˝na si´ wr´cz doczekaç. Pokryta wielobarwnym szkliwem (nie farbami!) wzmacnia nasz zachwyt i dodaje ch´ci
do dalszego lepienia, bowiem najcz´Êciej efekt
koƒcowy jest zaskakujàcy i nietuzinkowy.
Glina wÊród wszystkich niezliczonych mo˝liwoÊci posiada tak˝e w∏aÊciwoÊci terapeutyczne. Na zaj´cia, które mam przyjemnoÊç
prowadziç, przychodzà czasem dzieci z zaburzeniami ruchowymi. Na poczàtku zaj´ç nie
potrafià stworzyç okràg∏ej bry∏y, aby po pó∏
roku intensywnej pracy stworzyç konkretne
formy z podstawowych metod modelowania:
miseczki, dzbanuszki, kubeczki. To wszystko
jest mo˝liwe, to wszystko dzieje si´ na moich

Dorota ¸asisz
Ceramiczka, garncarka, rzeêbiarka,
prowadzi pracowni´ ceramicznà „Mimbres”.
Nale˝y do Zwiàzku Ceramików Polskich.
Od 7 lat zwiàzana z OÊrodkiem Kultury
w Weso∏ej, prowadzàc w nim sekcje ceramiki.

Kàcik seniora
Tanecznym krokiem rozpocz´liÊmy ju˝ piàty, jubileuszowy rok
akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej. UroczystoÊç
rozpoczà∏ koncert aktora Rafa∏a
Sadowskiego z teatru rewiowego
„Sabat” Ma∏gorzaty Potockiej.
W rytm popularnych Êwiatowych
szlagierów, mi´dzy innymi króla rock and rolla Elvisa
Presleya, Paula Anki, Franka Sinatry, zach´ci∏ do
wspólnych taƒców, g∏ównie damskà cz´Êç widowni.
Honorowymi goÊçmi spotkania byli: burmistrz dzielnicy Weso∏a Edward K∏os (cz∏onek za∏o˝yciel UTW), Micha∏ Szczerba – warszawski pose∏, inicjator powstania
Zespo∏u Parlamentarnego ds. UTW oraz Krystyna
Lewkowicz – prezes Ogólnopolskiego Porozumienia
UTW. Nasze wspania∏e prezeski osobiÊcie wr´cza∏y legitymacje nowym studentom. W czasie pysznego pocz´stunku rozmawialiÊmy na temat zbli˝ajàcej si´ wycieczki integracyjnej, nowych propozycji programowych oraz ulubionych wyk∏adów.
Zapraszamy nowych s∏uchaczy. Warto do nas do∏àczyç.

IV PODWÓRKOWA GWIAZDKA
Zbli˝a si´ wyjàtkowy czas, który jest doskona∏à okazjà do sàsiedzkiej integracji i wspólnego Êwi´towania. Sto∏eczne Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej
oraz Q-Ruch Sàsiedzki zapraszajà mieszkaƒców do
udzia∏u w akcji Podwórkowa Gwiazdka, której fina∏
odb´dzie si´ w dniach 7–8 grudnia br.
Podwórkowa Gwiazdka jest warszawskà inicjatywà,
majàcà na celu budowanie przyjaznych sàsiedztw, wydobywanie lokalnego potencja∏u oraz niesienie pomocy potrzebujàcym.
W jej organizacj´ mo˝e w∏àczyç si´ ka˝dy – zarówno nieformalna grupa aktywnych mieszkaƒców czy klub sàsiedzki, jak i organizacje pozarzàdowe, biblioteki, domy kultury oraz lokalne kawiarnie. To propozycja dla wszystkich, którzy chcà coÊ zmieniç
w swoim otoczeniu i wspólnie tworzyç przyjaznà przestrzeƒ.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

oczach. Nale˝y jednak glinie poÊwi´ciç czas
i cierpliwoÊç, a wówczas nasza wyobraênia zaczyna pracowaç, nasze d∏onie lepià, nasze
usta si´ Êmiejà, a my lepimy nie tylko Êwiat
wokó∏ siebie, ale przede wszystkim swój indywidualny, oryginalny pomys∏.
Wszystkich zainteresowanych ceramicznym
dzia∏aniem, bàdê majàcych jakiekolwiek pytania dotyczàce ceramiki i jej niezliczonych
mo˝liwoÊci – zapraszam, zadzwoƒcie lub napiszcie do mnie. Tel: 605 389 943, e-mail:
mimbres.ceramika@op.pl.

Gra˝yna Weber, fot. J. Jagielski

Z roku na rok w akcj´ anga˝uje si´ coraz wi´cej sàsiedztw z ca∏ego miasta. Aby zorganizowaç grudniowe spotkanie niepotrzebny jest bud˝et ani sponsorzy, trzeba si´ za to dowiedzieç
czego sàsiedzi by chcieli i co sami mogà zaproponowaç.
Podczas poprzednich edycji mieszkaƒcy organizowali m.in. wspólne gotowanie Êwiàtecznych
potraw, ubieranie osiedlowych choinek, warsztaty
r´kodzielnicze dla najm∏odszych czy podwórkowe kol´dowanie, dbajàc przy tym o dobrosàsiedzkà atmosfer´ mi´dzypokoleniowej integracji.
Aby w∏àczyç si´ do akcji i uzyskaç wsparcie Q-Ruchu Sàsiedzkiego, wystarczy wype∏niç formularz online, dost´pny
na stronie internetowej www.inicjatywysasiedzkie.pl lub
skontaktowaç si´ z Koordynatorkà Podwórkowej Gwiazdki, Annà Warwas (annaw@cal.org.pl). ZAPRASZAMY!
Anna Warwas
Stowarzyszenie Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL
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Kàcik stylistki

te doskonale sprawdzà si´ w ciep∏ych golfach, grubych swetrach
i marynarkach.
W modzie damskiej pojawià
si´ te˝: kraty, krateczki (w mocniejszych aran˝acjach zestawiamy kraty w ró˝nych kolorach i ró˝nej wielkoÊci), pepitki, pasy
oraz ornamenty. Skóra, mi´kkie tkaniny (we∏na, kaszmir, jedwab), pióra (np. w dodatkach),
sztuczne i prawdziwe futra; warstwowe stylizacje „na cebulk´” (najlepiej gdy warstwy sà
ró˝nej d∏ugoÊci); proste w formie p∏aszcze zapinane lub wiàzane w pasie (hit jesieni) oraz
dodatki na pierwszym planie, np. bi˝uteria
o du˝ych rozmiarach.
Jesienne propozycje makija˝owe to mi´dzy innymi metaliczne barwy, mocne, Êliwkowe burgundy zarówno na powiekach, jak i na ustach,
po∏yskujàca miedê, morela, czekoladowy bràz,
czerƒ i biel. Widoczne nawiàzania do makija˝y
gwiazd kina lat 60. Ponadczasowy makija˝ smoky wystàpi w wersji uproszczonej, „niedokoƒczonej”. Modny od kilku sezonów makija˝ rockowy oparty na kreskach w tym sezonie nabiera
rozp´du, obok kresek pojawiajà si´ kropki.
Usta powinny byç albo neutralne, albo mocno
podkreÊlone odcieniami ciemnej czerwieni, burgunda lub Êliwki. Na paznokciach króluje g∏´boka czerwieƒ, oliwka, granat z dodatkiem niebieskoÊci, szaroÊci, srebra i z∏ota. W dalszym ciàgu
modne sà metaliczne aplikacje, graficzne wzory
i cieniowane koƒcówki.

Trendy tej jesieni

Jesienne
metamorfozy
poprzednim wydaniu wspominaliÊmy o unikatowym miejscu – Metamorfozie Day Spa w Starej Mi∏oÊnie, które
doceni∏y liczne rzesze klientów i osób ze
Êwiata kultury, sztuki, teatru, mody.
Salon ten w paêdzierniku patronowa∏ wieczorowi „Jesienne Metamorfozy Gwiazd”
w Hotelu Mazurkas z udzia∏em wspania∏ych aktorek: Bo˝eny Dykiel, Olgi Borys, Izabeli Trojanowskiej, Sylwii Wysockiej, Ma∏gorzaty Potockiej, Magdaleny Waligórskiej i wielu innych, dla
których fryzury mia∏y przyjemnoÊç przygotowaç fryzjerki Metamorfozy. Wieczór poprowadzi∏a wspania∏a aktorka Pani Laura ¸àcz,
a doznaƒ artystycznych dostarczy∏y Panie Alicja
W´gorzewska i Danuta B∏a˝ejczyk z córkà.
Metamorfoza Day Spa cz´sto uczestniczy
w przygotowaniach znakomitych pokazów
mody, jak ostatni Szymaƒska Fashion, wczeÊniejsze pokazy kolekcji czerwonej znanej
projektantki Niny Nowak czy pokaz w programie Zostaƒ Gwiazdà Filmowà na gali w hotelu St. Bruno w Gi˝ycku.
Jak widaç, profesjonalizm i wysoki poziom
us∏ug fryzjerskich zosta∏ równie˝ doceniony
przez projektantów i przerodzi∏ si´ we wspó∏prac´ przy tego typu pokazach.

W
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Jak twierdzà w∏aÊcicielki Metamorfozy Day
Spa, Ewa Gawkowska i Ma∏gorzata Szcz´sna:
Jest to dla nas szczególne wyró˝nienie i stanowi du˝à motywacj´ do dalszego rozwoju zarówno naszych wspania∏ych fryzjerów i stylistów JOICO, jak i ca∏ej Metamorfozy Day Spa.

Monika Jagaciak jest twarzà marki Chanell,
tu w pi´knej ods∏onie jesiennej stylizacj

Mi∏ego buszowania w nowoÊciach, ale zanim
pójdziesz do sklepu, koniecznie sprawdê, co
masz w zakàtkach garderoby :-).
PS. Poszukuj´ kobiety do sesji fotograficznej.
Kontakt mailowy lub tel. 601 34 91 34.

Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl

Specjalnie dla klientów,
którzy nie mieli jeszcze okazji
poznaç naszej marki, przygotowa∏yÊmy ofert´ promocyjnà. Ka˝dy nowy klient w listopadzie mo˝e skorzystaç z zabiegu rekonstrukcji w∏osów
marki JOICO z 10-procentowym rabatem. Zabieg ten jest
alternatywà dla zniszczonych
w∏osów bez koniecznoÊci ich
Êcinania. Zosta∏ opatentowany przez mark´ JOICO i cieszy
si´ du˝à popularnoÊcià. Fryzjerstwo Metamorfozy Day Spa to gwarancja
najwy˝szej jakoÊci us∏ug, poniewa˝ opieramy
je na ekskluzywnych i cenionych markach:
JOICO oraz L’OREAL
Ponadto osoby, które pragn´∏yby skorzystaç z zabiegu manicure by OPI, w prezencie
od Metamorfozy Day Spa otrzymajà gratisowo zabieg aksamitne d∏onie.
JednoczeÊnie mi∏o nam poinformowaç
klientów, ˝e salon rozpoczà∏ ju˝ sprzeda˝ Voucherów Âwiàtecznych, które mogà stanowiç
wspania∏à form´ prezentu dla bliskiej osoby
lub uznania i docenienia pracowników firm.
Bli˝sze informacje uzyskacie Paƒstwo na
stronie internetowej www.metamorfoza-spa.pl
lub pod tel. 22-763-20-90.

Izabela Gloskiewicz
Nr 152 / Listopad 2013

Tekst sponsorowany

Jesieƒ to pi´kna pora roku, podbija serca nie
tylko poetów. Ciep∏e barwy liÊci i naturalne kolory ziemi cieszà zmys∏y i jednoczeÊnie mówià nam,
˝e najbli˝sze miesiàce nie b´dà ju˝ tak kolorowe...
Dobrze wi´c dodaç sobie energii pi´knymi, intensywnymi barwami ubraƒ, dodatków i makija˝u,
a jeszcze lepiej, jeÊli b´dà utrzymane w zgodzie
z aktualnymi trendami kolorystycznymi.
Tej jesieni w dalszym ciàgu królowaç b´dà
bordo i burgund, nie zabraknie te˝ typowo jesiennych kolorów: z∏ocistych bràzów, pomaraƒczy, musztardy i miodu. Kolory te idealnie pasujà do palety „z∏otej polskiej jesieni”. Mi∏oÊnicy
natury poczujà jej bliskoÊç.
Do proponowanych barw do∏àcza pasujàcy
do wi´kszoÊci typów kolorystycznych niebieski
we wszystkich odcieniach, od b∏´kitu poprzez
kobalt a˝ do ciemnego granatu. Mi∏oÊniczki
mocnych barw b´dà mog∏y si´gnàç po czerwienie, ciemne zielenie, odcienie Êliwkowe i ˝ó∏cienie, a wielbicielki kompozycji stonowanych znajdà inspiracj´ w pastelach, delikatnych be˝ach,
jasnych bràzach, pudrowych ró˝ach, jasnych b∏´kitach i szaroÊciach.
W modzie m´skiej mocne barwy towarzyszà
nam ju˝ od pewnego czasu. W tym sezonie zobaczymy g∏´bokà czerwieƒ, bordo, granaty. Kolory
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Podró˝e bliskie i dalekie tu˝ obok
Marzysz o urlopie? Chcia∏byÊ poznaç egzotyczny
zakàtek Êwiata? Zapraszamy na XXI Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, które odb´dà si´ po sàsiedzku, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c. To turystyczne spotkanie odb´dzie si´ w dniach 28–30
listopada. Na odwiedzajàcych czekajà liczne
atrakcje i konkursy z nagrodami. Tegorocznym
Krajem Partnerskim targów jest Tunezja.
Choç za oknami jesienna aura, na Targach TT
Warsaw b´dzie mo˝na poczuç klimat wakacji i zaczàç przygotowania do podró˝y zimowych oraz letnich. Organizator, firma MT Targi Polska, zaprasza
mi∏oÊników woja˝y oraz rodziny z dzieçmi na coroczne spotkanie ze Êwiatem turystyki.
Ca∏y Êwiat w jednym miejscu
TT Warsaw to miejsce, do którego przybywajà
przedstawiciele ró˝nych zakàtków, aby pokazaç to, co
w ich krajach najpi´kniejsze. Na narodowych stoiskach prezentowana b´dzie oferta turystyczna
paƒstw zarówno europejskich, jak i tych bardziej odleg∏ych. Poza popularnymi kierunkami takimi jak Meksyk, Maroko czy Izrael poka˝à si´ równie˝ te mniej
znane w Polsce, jak Azerbejd˝an, Algieria czy Ukraina.

d˝ungli na po∏udniu Panamy, b´dàcej pot´˝nym wyzwaniem nawet dla zaprawionych w´drowców.
Z kolei Anna i Krzysztof Kobusowie, podró˝ujàcy
od lat ze swymi dzieçmi, podzielà si´ wra˝eniami
z podró˝y po Polsce i Szwecji. B´dà równie˝ przekonywaç, ˝e rodzinne podró˝owanie to ciekawy sposób
na ˝ycie sprzyjajàcy umacnianiu wi´zi rodzinnych.
Nie zabraknie tak˝e znanej podró˝niczki, pisarki
i fotografki, Beaty Pawlikowskiej. Opowie ona s∏uchaczom o swojej pasji, jakà jest podró˝owanie.
Podczas spotkania b´dzie mo˝na dowiedzieç si´
o jej przygodach oraz skorzystaç z porad, jak przygotowaç si´ do wyjazdów.

Spotkania z podró˝nikami
Atrakcjà podczas targów b´dà spotkania ze znanymi podró˝nikami, którzy od lat przemierzajà
Êwiat. Swoimi wra˝eniami podzielà si´ Micha∏ Zieliƒski, Micha∏ Kowalski oraz ¸ukasz Czeczumski, którzy odbyli wspólnà podró˝ po strefie Darien, dzikiej

Konkursy z nagrodami
Podczas targów dla odwiedzajàcych przewidziano wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Rozlosowane zostanà m.in. 2-osobowe pobyty
w Wilnie i innych miastach, weekendy w hotelach
w Polsce, bilety na prom, a tak˝e walizki podró˝ne.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Event zimowy
Ju˝ po raz drugi zorganizowany zostanie Event Zimowy. Firmy majàce propozycje dla amatorów zimowych wyjazdów udost´pnià takie atrakcje jak np. symulator jazdy na nartach czy przysmaki dla narciarzy.
Na najm∏odszych b´dzie oczekiwa∏ Miko∏aj, Ênie˝ynka
i miÊ polarny, gotowi do wspólnego zdj´cia. B´dzie
mo˝na równie˝ napisaç list do Âwi´tego Miko∏aja.
Poznaj golfa
Dla osób grajàcych w golfa i tych, którzy dopiero chcieliby poznaç t´ dyscyplin´, przygotowany
b´dzie specjalny sektor. Znajdzie si´ w nim symulator gry w golfa, pojawià si´ s∏ynne osoby, które
pasjonujà si´ trafianiem do do∏ków. Zaprezentujà
si´ te˝ miejsca w Polsce i za granicà, w których
mo˝na uprawiaç ten sport.
Informacje praktyczne
Serdecznie zapraszamy czytelników „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”, drugiego i trzeciego dnia targów,
tj. 29 i 30 listopada (piàtek i sobota) w godzinach
10.00–17.00. Te dni przeznaczone sà dla wszystkich
zwiedzajàcych, klientów indywidualnych i szkó∏.
Dla osób, które b´dà mia∏y ze sobà egzemplarz „WiadomoÊci Sàsiedzkich” – wejÊcie za
darmo. Z okazji Andrzejek równie˝ wszyscy Andrzeje wchodzà bezp∏atnie.
Wi´cej informacji na stronie www.ttwarsaw.pl oraz
na Facebooku www.facebook.com/Urlopowicze.
Wskazówki dojazdu na Targi znajdà Paƒstwo na stronie: http://www.ttwarsaw.pl/pl/dla-zwiedzajcych.html

Joanna Kuêma
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OGRODY ZIMOWE – cz. I

Tam, gdzie ca∏y rok panuje lato...
LiÊcie spad∏y z drzew i na zewnàtrz zacz´∏o robiç
si´ coraz zimniej. Panujàca aura nie sprzyja sp´-

dzaniu czasu w ogrodzie. Wypoczynek czynny
i jesienne porzàdki sà jak najbardziej po˝àdane,
ale co zrobiç, kiedy mamy ochot´ na wypicie fili˝anki kawy w otoczeniu kwitnàcych bujnych roÊlin, w cieple i Êwietle, które dzia∏ajà rozgrzewajàco i wprowadzajà w dobry nastrój podczas
ch∏odnych i szarych dni? W takiej sytuacji mo˝na
zafundowaç sobie prywatny ogród zimowy.
Ogród zimowy niezale˝nie od pogody stwarza
wra˝enie bezpoÊredniego kontaktu z naturà. Jest
zamkni´tà, komfortowà przestrzenià szczególnie
przyjemnà w jesienno-zimowe wieczory. Typowy
ogród zimowy jest budynkiem kubaturowym,
który zgodnie z prawem budowlanym nie mo˝e
przekroczyç 25 m2, i jest to najatrakcyjniejszy
sposób na powi´kszenie i docieplenie budynku.
Ogrodem zimowym nazywamy te˝ przeszklone
werandy, oran˝erie czy... kompozycje roÊlinne na
naszym parapecie. W koƒcu nie o nazw´ tu chodzi, ale o to, by cieszyç si´ roÊlinnoÊcià równie˝
wtedy, kiedy za oknem panuje zima.
Ogród zimowy czy przeszklony taras stanowià
dla roÊlin, które nie mogà rosnàç w naszym klimacie na otwartej przestrzeni, optymalne miejsce rozwoju. W ogrodzie zimowym najlepiej
sprawdzajà si´ kompozycje roÊlin klimatu Êród-
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ziemnomorskiego, subtropikalnego i tropikalnego – takich, które na co dzieƒ dobrze sobie radzà w naszych
mieszkaniach. Ogród zimowy zapewnia roÊlinom wi´cej Êwiat∏a ni˝ jakiekolwiek
inne pomieszczenie w domu, odpowiednià temperatur´ i wilgotnoÊç. JeÊli
utrzymywana jest w nim
sta∏a temperatura przez ca∏y
rok, mo˝emy uprawiaç tam
wszystkie roÊliny ciep∏olubne. Otwierane na lato szyby
czy obni˝ana nocà temperatura powietrza zapewnià
idealne warunki roÊlinom Êródziemnomorskim.
Kto nie chcia∏by mieç wokó∏ siebie wi´cej roÊlinnoÊci? W mieszkaniu, w sieni, na ma∏ym lub du˝ym
balkonie czy tarasie, w przydomowej szklarni i zimowym ogrodzie znajdzie si´ miejsce na stworzenie oazy zieleni godnej pozazdroszczenia. Warunkiem dobrego zaprojektowania ogrodu zimowego
jest znajomoÊç wymagaƒ, odpowiednia dla danego gatunku wiedza na temat piel´gnacji i umiej´tnoÊç wyeksponowania pi´kna ka˝dej roÊliny. W odpowiedniej pod wzgl´dem estetycznym aran˝acji

i zapewnieniu roÊlinom optymalnych warunków do
rozwoju na pewno pomo˝e nam dobry projektant.
To kwestia po∏àczenia roÊlin pod wzgl´dem wymagaƒ i stworzenia im warunków jak najbardziej
zbli˝onych do naturalnych
b´dzie gwarancjà sukcesu.
Najpi´kniej wyglàdajà bujne kompozycje w estetycznych odpowiedniej wielkoÊci
pojemnikach – drewnianych
skrzyniach, murowanych
wzniesieniach i szklanych
witrynach. Ale nawet kilka
efektownie skomponowanych donic z roÊlinami zapewni mi∏à enklaw´ zieleni
doskona∏à do wypoczynku.
Umieszczajàc w ogrodzie
zimowym siedziska z poduszkami, stó∏ z krzes∏ami, lampy,
Êwieczki oraz inne elementy
dekoracyjne, tworzymy niezwyk∏à przestrzeƒ, w której mo˝na zrelaksowaç
si´ w zimne i pochmurne dni. Warto zainwestowaç w projekt ogrodu zimowego, oran˝erii czy
aran˝acji wn´trza mieszkalnego, je˝eli jesteÊmy
mi∏oÊnikami roÊlin, a przebywanie wÊród natury
stanowi naszà ulubionà form´ wypoczynku.
Ogród – kwitnàcy, zawsze zielony, w którym ca∏y
rok panuje lato – czego chcieç wi´cej?
Projekt i tekst: mgr. in˝. Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów
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Kiedy z nastolatkiem do psychologa?
W
okresie
dojrzewania
(12–18 lat) w m∏odym cz∏owieku dokonuje si´ wiele
zmian.
Cz´sto
w krótkim czasie
weso∏e, spontaniczne i ufne
dziecko zmienia
si´ w zamkni´tego w sobie, gburowatego
i opryskliwego nastolatka. Rodzice cz´sto
nie wiedzà, czy te zmiany, zw∏aszcza te
bardziej dramatyczne, wymagajà profesjonalnej pomocy psychologa, czy tak ma byç
i nale˝y to najzwyczajniej przeczekaç. Za-

praszam do lektury pe∏nego artyku∏u na
ten temat, w którym: przedstawi´ najcz´stsze powody (objawy), dla których
m∏odzi ludzie trafiajà do psychologa, jakie
mogà byç przyczyny tych niepokojàcych
stanów i zachowaƒ oraz powiem, czego
nale˝y oczekiwaç od psychoterapii.
Tekst dost´pny jest pod adresem: www.
wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/4671.
Agnieszka Pietruczyk-Nowocieƒ
psycholog, psychoterapeutka
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23
w Warszawie-Weso∏ej

Z A P R O S Z E N I E

„CZY B¢DÑ O NAS PAMI¢TALI,
czyli poezja o ˝yciu,
jego sensie i przemijaniu”
w wykonaniu samego autora
KRZYSZTOFA CEZAREGO BUSZMANA
z pieÊniami chóru parafialnego, dnia
10 listopada o godz. 19.00 (po Mszy Êw.
o 18.00) w koÊciele Êw. Br. Alberta w Warszawie – Weso∏ej – Zielonej, ul. Szeroka 2.
Wst´p wolny. Po spotkaniu mo˝liwoÊç nabycia twórczoÊci poety.

èród∏o:http://www.pixmac.pl/zdjecie/m%C5%82oda+kobieta
+pracuj%C4%85ca/000000000855

Strefa zdrowia

Pacjenci doktora Google’a

Jest najpopularniejszym lekarzem na ca∏ym
Êwiecie. Przyjmuje 24 godziny na dob´, 7 dni
w tygodniu, bez koniecznoÊci zapisów, bez
skierowania, bez oczekiwania w kolejkach,
a w dodatku bezp∏atnie! Specjalizuje si´ we
wszystkich dziedzinach medycyny. Stawia diagnozy, doradza, cz´sto jednak daje z∏udne
przekonanie, ˝e wizyta u realnego lekarza wcale nie jest konieczna.
„Doktor Google” to okreÊlenie odnoszàce si´
do istniejàcego trendu pozyskiwania informacji
z zakresu zdrowia za pomocà wyszukiwarki Google. Poszukiwane zagadnienia dotyczà zarówno wyst´pujàcych objawów ró˝nych chorób,
przebiegu schorzeƒ, stosowanych leków, ˝ywienia, badaƒ laboratoryjnych, jak i zabiegów. Informacje wyszukiwane sà na portalach specjalistycznych, ale równie˝ na forach i nie zawsze
wiarygodnych blogach.
Wyniki badaƒ firmy PBI wskazujà, i˝ 93% internautów szuka w Internecie informacji o zdrowiu. Z kolei badania Instytutu ARC Rynek i Opinia sygnalizujà, i˝ ponad po∏owa Polaków podejmuje próby samoleczenia czy leczenia
bliskich osób, korzystajàc wy∏àcznie z informacji
zamieszczonych w Internecie, bez konsultacji
z lekarzem czy farmaceutà. Doktora Google’a cz´Êciej odwiedzajà kobiety ni˝ m´˝czyêni. Jego pacjentami sà g∏ównie osoby zamieszka∏e w województwach zachodniopomorskim,
ma∏opolskim i Êwi´tokrzyskim. Najcz´Êciej wyszukiwanymi w przeglàdarce has∏ami sà: „ból
brzucha”, „ból g∏owy”, „k∏opoty ze snem”, „napady l´kowe”, „ból gard∏a”, „alergia”. Co druga
osoba przed 40 r.˝. ma pe∏ne lub bardzo du˝e
zaufanie do wyszukiwanych w Internecie inforwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

macji. W oczach starszych pacjentów wiarygodnoÊç dr. Google’a jest jednak znacznie ni˝sza.
Dr Google ma coraz wi´kszy wp∏yw na nasze
wybory zdrowotne. Internet staje si´ narz´dziem edukacji zdrowotnej, co w wielu przypadkach u∏atwia pacjentom rozmow´ z lekarzem,
ma jednak równie˝ swoje negatywne strony.
Cz´Êç osób na skutek cz´stego przeglàdania treÊci dotyczàcych zdrowia wmawia sobie wyst´powanie ró˝nego rodzaju chorób u siebie czy
najbli˝szych. Zjawisko to kilka lat temu zdefiniowano jako „cyberchondri´”.
Wa˝ne, aby zdawaç sobie spraw´, i˝ wi´kszoÊç zamieszczanych w Internecie informacji
nie jest w pe∏ni prawdziwa, bowiem ich autorami nie sà specjaliÊci, ale ludzie niezwiàzani fachowo z ochronà zdrowia. Musimy pami´taç, i˝
informacje zamieszczane na portalach interneto-

wych sà zwykle oderwane od szerszego kontekstu. W przypadku pojawienia si´ jakichÊ dolegliwoÊci konieczne jest spojrzenie na pacjenta
w sposób kompleksowy i skupienie si´ na przyczynie choroby, a nie tylko jej objawach. Szczególnie niebezpieczne jest samodzielne podejmowanie decyzji o stosowanych lekach. Wiele
z nich ma powa˝ne dzia∏ania niepo˝àdane, du˝a
liczba leków wchodzi w interakcje z innymi substancjami, w tym z ˝ywnoÊcià. Ka˝dego roku
z powodu niew∏aÊciwego stosowania leków
przebywa w polskich szpitalach kilka tysi´cy
osób. Zanim si´gniemy wi´c po kolejnà tabletk´
polecanà przez doktora Google’a, zastanówmy
si´, jak wiele ryzykujemy.

Urszula Religioni,
specjalista zdrowia publicznego
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Okiem coacha

Listopadowe po˝egnania
Przed nami nostalgiczny
miesiàc. Âwiat traci swoje
kolory i powoli uk∏ada si´
do snu. To nie przypadek,
˝e poczàtek listopada jest
czasem po˝egnaƒ i wspomnieƒ o ludziach, których
znaliÊmy, kochaliÊmy...
i wcià˝ kochamy.
OdejÊcie wpisane jest w ka˝dy ˝yciorys. Nie
da si´ tego uniknàç. Przyjmuje si´, ˝e ˝a∏oba
trwa oko∏o roku. Najpierw pojawia si´ szok i negacja, potem pozory spokoju i opanowania, nast´pnie bunt, z∏oÊç i... pustka.
Osobie, która doÊwiadczy∏a straty, doradza si´,
jak radziç sobie z bólem. Cz´Êç tych rad polega
na szukaniu antidotum, ucieczce od smutnych
myÊli, czasem nawet przepisuje si´ recept´.
Czy tak powinno byç? Czy tak jesteÊmy skonstruowani?
Zauwa˝cie, ˝e im bardziej cywilizowane spo∏eczeƒstwo, tym bardziej ludzie wstydzà si´
swoich ∏ez. Gdyby ktoÊ opisa∏ naszà ceremoni´
pogrzebowà, zwróci∏by uwag´ na grup´ bardzo
smutnych osób ze spuszczonymi g∏owami, które
robià wszystko, by ukryç p∏acz.
Ale istniejà kultury, w których ˝a∏obnicy nie kryjà rozpaczy. Po etapie nieskr´powanego wyra˝ania emocji przychodzi spokój. ˚ycie toczy si´ dalej.

Na poczàtku wrzeÊnia goÊci∏am u siebie,
w Starej Mi∏oÊnie, s∏ynnego nowozelandzkiego
psychologa Colina P. Sissona, autora Êwiatowego bestselleru „Wewn´trzne przebudzenie”.
Uczestniczy∏am te˝ w prowadzonych przez niego
warsztatach „Mistrzostwo siebie”.
RozmawialiÊmy o rozstaniach. O tym, ˝e jeÊli
prze˝ywamy ˝ycie takim, jakim ono jest, a nie „siedzimy we w∏asnej g∏owie”, filtrujàc rzeczywistoÊç
przez system swoich przekonaƒ i uprzedzeƒ – jesteÊmy gotowi pozwoliç odejÊç tym, których kochamy.
Mi∏oÊç jest naszà preferencjà, nie uzale˝nieniem.
KtoÊ zapyta∏ o rozstania b´dàce wynikiem
Êmierci. „Jak wtedy po˝egnaç ukochanà osob´?
Jak si´ z nià rozstaç najlepiej?”.
„Prze˝y∏em nag∏à, nieoczekiwanà Êmierç brata” – odpowiedzia∏ Colin. „Zginà∏ w wypadku,
gdy ja prowadzi∏em seminarium w Moskwie.
Mój o 6 lat starszy brat by∏ mi bardzo bliski, by∏
moim bohaterem z dzieciƒstwa. Znalaz∏em si´
w totalnej rozsypce, by∏em zrozpaczony. Lecz
choç przebywa∏em daleko od domu, postanowi∏em dopuÊciç do siebie emocje. Chcia∏em byç
w pe∏ni obecny w swojej ˝a∏obie.
Usiad∏em, zaczà∏em g∏´boko oddychaç. Pozwala∏em sobie czuç rozpacz, strach, zagubienie,
poczucie straty... Nie poprawia∏em sobie samopoczucia uciekaniem od nich. Powtarza∏em takie
sesje obecnoÊci.

Po siedmiu dniach poczu∏em, ˝e uczucia, którym da∏em przestrzeƒ, zintegrowa∏y si´. Wtedy
mój ˝al zamieni∏ si´ we wdzi´cznoÊç za to, ˝e mog∏em byç z moim bratem przez tyle lat. Mog∏em
ju˝ wspominaç jego postaç i nasze wspólne prze˝ycia z uÊmiechem i poczuciem wdzi´cznoÊci”.
JeÊli doÊwiadczy∏eÊ straty, przyjmij uczucia
i emocje, jakie jej towarzyszà. Nie uciekaj przed
nimi w aktywnoÊç, która ma Ci pomóc w nieodczuwaniu.
Oto çwiczenie. Sprawi, ˝e b´dziesz bli˝ej siebie i swoich uczuç.
Usiàdê prosto i weê kilka Êwiadomych, g∏´bokich oddechów. Poczuj, jak powietrze wype∏nia
Twoje p∏uca. Nie rób przerw mi´dzy wdechami
– wydechami i odwrotnie.
Przez kilkanaÊcie sekund skup si´ na swojej fizycznej obecnoÊci. Poczuj swoje cia∏o. Niech
przyp∏ynà do Ciebie zmys∏owe wra˝enia. Dotyk
ubrania, bicie serca, pulsowanie krwi.
Potem przenieÊ uwag´ na swoje myÊli i „przypatrz si´” im. JeÊli trudno Ci si´ skupiç, to pewnie w∏aÊnie o tym myÊlisz...
Po kilkunastu sekundach przenieÊ uwag´ na
emocje. Poczuj je i oddychaj nimi tak, jakby by∏y
zawieszone w powietrzu. JeÊli czujesz smutek,
wyobraê sobie, ˝e nabierasz go w p∏uca. Nie odrzucaj go. Powiedz w myÊlach – POZWALAM
SOBIE czuç si´ w ten sposób.
Powtarzaj to jak najcz´Êciej, a nieoczekiwanie poczujesz w sobie moc. Smutek zamieni si´
w spokój.
Joanna Godecka
lifecoach

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
1210 96
1/2
4
1209 50
0/3
2
1206 50
3/4
2
1213 57
1/2
2
686
75
1/1
3

Nr
oferty
1425
1450
1342
1501
1515

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
565.000
Stara Mi∏osna
285.000
Stara Mi∏osna
340.000
Stara Mi∏osna
320.000
Wynajem osiedle
1.200

Pow. Rejon
512
804
325
462
896

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wiàzowna

Cena
w PLN
471.000
249.000
200.000
520.000
350.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
785
160
230
787
290
214
743
304
556
672
200
171

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
750.000
1.300.000
1.100.000
605.000

Rodzaj domu
segment naro˝ny
segment naro˝ny
wolnostojàcy
segment

Rok

2012

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski
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
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IndywidualnoÊç m∏odzie˝owa
Chyba ka˝dy w jakiÊ sposób jest indywidualistà. Nawet najbardziej niepozorny,
„szaro” wyglàdajàcy cz∏owiek. Naturalne
jest równie˝ to, ˝e ka˝dy chcia∏by wyraziç
jakoÊ swojà osob´ za pomocà odpowiedniego ubioru. Stàd si´ biorà te ca∏e punki,
goci, metale, hip-hopowcy czy te˝ inni
m∏odzi gniewni. Sama ju˝ w gimnazjum
czu∏am przynale˝noÊç do drugiego wymienionego ruchu. Przes∏ucha∏am pierwsze
p∏yty Closterkellera, Bauhausa, X-Mal
Deutschland i ju˝ po prostu wpad∏am ;-).
Obecnie, mimo s∏uchania nadal takiej
muzyki, wprowadzam jedynie elementy
wizerunku gotyckiego ;-). No, ok... ale co
si´ dzieje, kiedy jesteÊmy na etapie dzikiej
fascynacji pogo, tatua˝ami, kolczykami,
kolorowymi w∏osami i czarnymi ubraniami? Co jeÊli nadal przemierzamy Êwiat
w topornych glanach, nawet po przejÊciu
szkolnych drzwi? Swojà drogà, w takiej

ods∏onie nawet powrót i przejÊcie przez
domowe drzwi bywajà czasem trudne ;-).
JeÊli jednak mamy wyjàtkowo liberalnych
rodziców, którzy sami wyglàdajà jak z innej bajki, pozostaje problem szkolny. Nauczyciele. Na co dzieƒ wi´kszoÊç nastolatków nawiedzajà w snach jako krwio˝ercze
zombie. W rzeczywistoÊci sà to jednak ludzie, majàcy swoje wady i zalety, zwyczajne ˝yciowe problemy, a przede wszystkim
cechuje ich poczucie humoru lub jego
brak. Tolerancja lub nietolerancja. Akceptacja dla tzw. „trudnego wieku” lub ca∏kowita zgryêliwoÊç i z∏oÊliwoÊç. W ˝adnej
szkole nie ma tylko tych jednych lub tych
drugich. Pewnie w ramach sprawiedliwoÊci, zostajà oni rozproszeni po równo. Dla
tatua˝y i kolczyków nie ma zmi∏uj. Zakolczykowani, z racji bezpieczeƒstwa, nie poskaczecie sobie przez koz∏a na WF-ie. Na
religii mo˝e byç trudno wyjaÊniç, ˝e to, i˝

Poznaj swojego psa – cz. IV
W procesie udomowienia
psa wyjàtkowe jest jego
przystosowanie si´ do wymagaƒ i ograniczeƒ, jakie
niesie ze sobà ˝ycie wÊród
ludzi. Obejmuje to na przyk∏ad za∏atwianie potrzeb fizjologicznych, komunikowanie si´ z ludêmi, okazywanie
im przywiàzania, a tak˝e wspólne zabawy z osobnikami innego gatunku. ZdolnoÊç dostosowania
si´ psa do obu przenikajàcych si´ Êwiatów (psiego i ludzkiego) zale˝y g∏ównie od doÊwiadczeƒ
wyniesionych z okresu szczeni´cego. Zwierz´ takie powinno dobrze si´ czuç nie tylko wÊród ludzi
(uwa˝ajàc ich za cz∏onków swojego „stada”), ale
równie˝ w towarzystwie swoich pobratymców.

godnia ˝ycia. Jest to uzasadnione w naturze –
w tym wieku szczeni´ta zaczynajà opuszczaç legowisko, poznawaç Êwiat zewn´trzny i zbytnia
ufnoÊç kosztowa∏aby je ˝ycie. Widzimy wi´c, i˝
na tym etapie rozwoju niezwykle istotny dla
szczeniàt jest pozytywny i cz´sty kontakt z ludêmi. Umo˝liwia on zaakceptowanie ich jako partnerów, cz∏onków tego samego stada. Wa˝ne
jest, aby kontakt ten nie ogranicza∏ si´ tylko do
jednego opiekuna, ale dotyczy∏ te˝ innych ludzi.
Szczeni´ta wychowywane w bliskoÊci z cz∏owiekiem sà bardziej odwa˝ne i ch´tniej si´ uczà.
Zbyt d∏ugie przebywanie szczeniàt z matkà powoduje niekorzystne uzale˝nienie od niej.
W konsekwencji w doros∏ym ˝yciu nie potrafià
prawid∏owo funkcjonowaç samodzielnie (sà l´kli-

ubierasz si´ na czarno, nie oznacza, ˝e
przepadasz za kocim mi´sem. Twoja wychowawczyni mo˝e ró˝nie zareagowaç na
informacj´, ˝e przy próbie powrotu do
twojego naturalnego koloru w∏osów móg∏byÊ pozostaç bez nich. Pani woêna nie wybaczy ci czasu zmarnowanego na zamiatanie i mycie pod∏ogi. Nie myÊl, ˝e b´dziesz
sobie w glanach pomyka∏ po korytarzu.
Twoje wyjaÊnienia, ˝e bez mocnego makija˝u czujesz si´ jak papuga bez dzioba,
równie˝ nie odniosà po˝àdanego skutku.
IÊç w zaparte mo˝na, o ile wygodnie si´
potem siedzi na dywaniku u dyrektora.
Troch´ ostro. Zw∏aszcza ˝e moim zdaniem bez takich ludzi by∏oby naprawd´
nudno. Korytarze i ulice wia∏yby pustkà.
Nie mo˝na by∏oby ju˝ podyskutowaç
o przechodzàcym obok „kosmicie”. A jeÊli
chodzi o nauczycieli... kto wie, czy twoja
nauczycielka od matematyki nie uczestniczy∏a nigdy w ˝adnym Jarocinie? ;-)

Karolina Micha∏owska
we, niepewne, zagubione). Podsumowujàc, najlepszym okresem, w którym pies powinien zaczàç funkcjonowaç w nowej rodzinie, jest wiek
oko∏o 7-8 tygodni. OczywiÊcie zale˝y on te˝
w du˝ej mierze od predyspozycji danego szczeniaka. Musimy równie˝ zdawaç sobie spraw´, ˝e
okres odstawienia od stada jest bardzo stresujàcy dla m∏odego zwierz´cia. Staje si´ ono bardziej
wra˝liwe na zachorowanie na choroby zakaêne
(spada poziom przeciwcia∏ matczynych), a tak˝e
jest nara˝one na stresujàce doÊwiadczenia, co
mo˝e pozostawiç uraz do koƒca ˝ycia.
Ostatni etap rozwoju psa obejmuje okres od
12 tygodnia ˝ycia do osiàgni´cia pe∏nej dojrza∏oÊci. Zostanie on przedstawiony w nast´pnym
artykule.

Lek. wet. Katarzyna Zakrzewska

Najwa˝niejszym okresem kszta∏towania si´
tych zachowaƒ jest etap czwarty, obejmujàcy
przedzia∏ wiekowy od 6 do 12 tygodnia ˝ycia.
Najcz´Êciej w tym w∏aÊnie wieku szczeni´ opuszcza kojec i rozpoczyna ˝ycie w ludzkiej rodzinie
(optymalny wiek to oko∏o 7 tygodni). Dzieje si´
tak z ró˝nych powodów. Jednym z nich jest coraz
mniejsze zainteresowanie suki szczeni´tami. Zdarza si´, ˝e matka nie chce d∏u˝ej karmiç, poniewa˝ szczeni´tom wyrastajà bardzo ostre z´by
mleczne. Nasila si´ równie˝ konkurencja mi´dzy
m∏odymi, co niekoniecznie dobrze wp∏ywa na
przystosowanie ich do roli psów towarzyszàcych.
W wieku oko∏o 7 tygodni u szczeniàt mo˝na zaobserwowaç 2 zrównowa˝one, choç przeciwstawne tendencje. Pierwsza to ch´ç zbli˝ania si´,
interesowanie si´ wszystkim, co dzieje si´ wokó∏
nich, a druga to nieufnoÊç i l´k przed nieznanym.
W póêniejszym okresie nast´puje narastanie reakcji unikania, ch´ci ucieczki, nieufnoÊci do nowych zjawisk i osób. Dzieje si´ tak a˝ do 12 tywww.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Robusiaki przyjació∏mi zwierzàt

Paêdziernik w Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ”
by∏ miesiàcem „Ochrony praw zwierzàt”.
Dzieci uczy∏y si´ na zaj´ciach otwartych, jak nale˝y
dbaç o zwierz´ta domowe, dowiedzia∏y si´ te˝, jak

Âlubowanie klasy 1
w Dwuj´zycznej
14 paêdziernika w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1 odby∏a si´ jedna z najwa˝niejszych szkolnych uroczystoÊci – Pasowanie na Ucznia Klasy 1 .
W obecnoÊci zaproszonych goÊci, jak równie˝ rodziców uczniowie Êlubowali wzorowo wywiàzywaç si´ ze
swoich obowiàzków, dbaç o honor szko∏y, pomagaç s∏abszym, wyrosnàç na dobrych ludzi i wzorowych Polaków.

mo˝na pomóc zwierz´tom leÊnym przetrwaç zim´
w ich naturalnym Êrodowisku.
Robusiaki wraz z nauczycielami od lat dbajà o ptaki, przez ca∏y rok dokarmiajàc je w karmnikach, które
wczeÊniej zosta∏y umieszczone w lesie i przy przedszkolu przez dzieci i nauczycieli.
Wa˝nym wydarzeniem by∏o spotkanie z zootechnikiem, który odwiedzi∏ nasze przedszkole wraz z kotem
i przedstawi∏ dzieciom sposoby hodowli i piel´gnacji
zwierzàt domowych. Wyt∏umaczy∏ równie˝ dzieciom,
na czym polega jego praca.
Przedszkole „ROBUÂ” wspiera „Azyl pod Psim
Anio∏em” w akcji „Pomó˝my zwierz´tom przetrwaç zim´”. Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u

w akcji zbierania pokarmów, koców oraz innych
artyku∏ów, które pomogà przetrwaç zim´ psom
i kotom z „Azylu pod Psim Anio∏em”.
Zach´camy wszystkich mieszkaƒców osiedla
Stara Mi∏osna do przy∏àczenia si´ do akcji.
Przedmioty mo˝na zostawiaç w Niepublicznym
Przedszkolu „RobuÊ”, ul. Magnolii 6 w Starej
Mi∏oÊnie.
Szczegó∏y mo˝na znaleêç na naszej stronie internetowej www.robus.pl w zak∏adce Wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy.

Ewelina Dobosz
Magdalena Steciuk
taƒczyli. Po popisach artystycznych nastàpi∏o uroczyste Êlubowanie na sztandar szko∏y.
Dzieci z∏o˝y∏y przysi´g´, ˝e
b´dà pilnie uczyç si´ i godnie reprezentowaç swojà
szko∏´. Po Êlubowaniu dyrektor Pawe∏ Krajewski dokona∏ pasowania na uczniów.
Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne oraz dyplomy i ro˝ki ze s∏odyczami.
Ta wa˝na uroczystoÊç
szkolna na lata zapadnie
w pami´ç najm∏odszych
uczniów oraz ich rodzin. Zach´camy do obejrzenia galerii zdj´ç ze Êlubowania na
naszej stronie internetowej www.sp174.pl.

Pasowanie na ucznia
16 paêdziernika w murach
Szko∏y Podstawowej nr 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi
odby∏o si´ uroczyste pasowanie najm∏odszych uczniów na
pierwszoklasistów.
Na ten szczególny dzieƒ
dzieci czeka∏y z niecierpliwoÊcià – oznacza∏ on bowiem
oficjalne przyj´cie uczniów
do spo∏ecznoÊci szkolnej.
Uroczysty apel rozpoczà∏
si´ od cz´Êci artystycznej. By∏a to okazja, by nasi uczniowie, przygotowani przez
wychowawczyni´ Monik´ D´bickà i nauczycielk´ Marzen´ Delak, mogli pochwaliç si´ swoimi talentami.
PierwszoklasiÊci recytowali wiersze, Êpiewali, a tak˝e

Marzena Delak

Bu∏garski Instytut Kultury w SP 171
Program artystyczny, jaki zaprezentowali pierwszoklasiÊci, zdecydowanie wskazywa∏ na to, ˝e bardzo
chcieli do∏àczyç do szkolnej spo∏ecznoÊci. Z okazji tego wydarzenia otrzymali dyplomy upami´tniajàce tak
podnios∏à chwil´, a tak˝e swój pierwszy dokument,
jakim jest legitymacja szkolna. Klasa III powita∏a ich
w∏asnor´cznie wykonanymi upominkami.
Wierzymy, ˝e nasze pierwszaki b´dà wzorowo pe∏ni∏y rol´ ucznia.

Agnieszka Nowicka
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W dniu 30 wrzeÊnia odby∏a si´ w Szkole Podstawowej nr 171 niecodzienna lekcja. GoÊciliÊmy przedstawiciela Bu∏garskiego Instytutu
Kultury – Pana Petara Lyanguzova.
Wizyta zwiàzana by∏a z Mi´dzynarodowym Dniem
T∏umacza, który jest obchodzony w∏aÊnie tego dnia
i popularyzowany przez Europejskie Stowarzyszenie
Narodowych Instytutów Kultury (EUNIC).
Jako szko∏a realizujàca projekty mi´dzynarodowe
mamy sta∏y kontakt z ró˝nymi nacjami. Pokazujemy
uczniom, jak wiele
wspólnego majà ze sobà
poszczególne grupy j´zykowe, a co za tym idzie,
˝e nauka j´zyków obcych
wcale nie jest trudna.
Lekcja, której temat
brzmia∏ „T∏umaczenie z j´zyka s∏owiaƒskiego na j´zyk s∏owiaƒski – wydaje
si´ ∏atwe!?”, okaza∏a si´
ciekawà podró˝à w Êwiat
kultury ba∏kaƒskiej.
Dr Lyanguzov zaprezentowa∏ uczniom wybrane dzie∏a literatury
swojego kraju. Dowie-

dzieliÊmy si´, i˝ „ojcem literatury bu∏garskiej” jest Iwan
Wazow, autor m.in. ksià˝ki pt „Pod jarzmem”, której
fragmenty uczniowie g∏oÊno czytali. Dzieci zaciekawi∏y
równie˝ opowiadania z ksià˝ki „Bia∏a jaskó∏ka. Antologia opowiadaƒ bu∏garskich z XIX i XX wieku”.

Nasz goÊç pomaga∏ t∏umaczyç poszczególne s∏owa,
a tak˝e wyjaÊnia∏, ˝e nie zawsze t∏umaczenie niektórych wyrazów jest do koƒca wskazane, gdy˝ ich oryginalne brzmienie nadaje odpowiedni charakter pisanemu dzie∏u. I kto wie, byç mo˝e dzi´ki tym profesjonalnym wskazówkom w którymÊ z uczniów obudzi∏
si´ w∏aÊnie wybitny t∏umacz dzie∏ literackich?
Niezale˝nie od tego, spotkanie z tak ciekawym
cz∏owiekiem jak dr Petar Lyanguzow na pewno zapadnie w pami´ç wszystkich jego uczestników.

Beata Bielska-Karwot
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A R T Y K U ŁY
SZKOLNE

Z A B AW K I
Samochód

159 zł

Bujaczek

125 zł
Mariposa

99 zł

Furby
Brzydal

ODZIEŻ
Gra Milion

89 zł

KURTKI
od rozm. 56 do 164

ul. 1-go Praskiego Pułku 10 (naprzeciwko Poczty i Banku)

od 89 zł

05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 503-159-109, 514-197-240, 22-773-40-74

SKLEP FIRMOWY Z ZABAWKAMI ZAPRASZA NA

SUPER PROMOCJĘ
NA GWIAZDKĘ

Kuchnia

Laweta

149 zł

Muzyczny
ogródek

99 zł

78 zł

Quatro

229 zł

Filly Zamek
Chi Chi 79 zł

118 zł

ul. Wspólna 32a, Wesoła–Zielona (naprzeciwko przedszkola ABC)
tel. 503-159-109, 503-157-620

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Przedszkolaki na ranczu
fot. Wioletta Jaworska

Dnia 25.09.2013 r. dzieci z grupy II
i III Przedszkola nr 259 pojecha∏y na
wycieczk´ do gospodarstwa agroturystycznego Ranczo Bena w Stanis∏awowie (gmina Niepor´t). Organizatorzy
przygotowali wiele ciekawych atrakcji
dla dzieci. Przeja˝d˝k´ bryczkà, pieczenie kie∏basek, dyskotek´ i karaoke.
Dzieci uczestniczy∏y w warsztatach plastycznych, podczas których w∏asnor´cznie wykonywa∏y laleczki ze s∏omy.
Na terenie gospodarstwa agroturystycznego znajduje si´ „Mini ZOO”,
w którym dzieci mog∏y obserwowaç
ró˝ne gatunki zwierzàt. Staropolski wystrój panujàcy na ranczu bardzo podoba∏ si´ zwiedzajàcym.
Przy sprzyjajàcej pogodzie i w otoczeniu Puszczy S∏upeckiej nasze przedszkolaki bawi∏y si´ doskonale. Zm´czeni, ale pe∏ni wra˝eƒ wróciliÊmy do przedszkola. To by∏a udana wycieczka!

Wioletta Jaworska

Pokojowo w SP 3 5 3
W bie˝àcym roku szkolnym nasza placówka realizuje program edukacyjny pod has∏em „RadoÊç i mi∏oÊç
sà skrzyd∏ami wielkich przedsi´wzi´ç”. Wa˝nym obszarem dzia∏aƒ szko∏y jest tak˝e program „Szko∏a wartoÊci” promowany przez MEN. Okazjà do realizacji zadaƒ przewidzianych w programach sta∏y si´ obchody
Mi´dzynarodowego Dnia Pokoju. Szkolne Êwi´towanie urzàdziliÊmy 23.09.2013 r.
Spotkaniu towarzyszy∏o has∏o „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogà”. Ten cytat z Mahatmy Gandhiego sta∏ si´ mottem ca∏ego dnia. Podczas apeli poruszyliÊmy kwesti´ pokojowego wspó∏istnienia ludzi
na Êwiecie. MówiliÊmy o nowych wyzwaniach i zagro˝eniach dla Êwiatowego pokoju. PodkreÊlaliÊmy
ogromne znaczenie Êwiadomych dzia∏aƒ ka˝dego obywatela Ziemi na rzecz pokoju.
Pani Wicedyrektor Mariola Wróblewska zwróci∏a si´
do uczniów z apelem, by umieli na co dzieƒ budowaç
pokojowà atmosfer´ w swoim najbli˝szym otoczeniu.
By∏ czas na sformu∏owanie w∏asnych definicji pokoju.
Uczniowie poszczególnych klas zademonstrowali has∏a-okrzyki specjalnie przygotowane na spotkanie. Oto
niektóre z nich: „Pokój to zabawa – fajna sprawa!”
(kl. 1 a), „Kto pokój bardzo lubi, dobrocià si´ chlubi!”
(kl. 1 e), „Tam, gdzie pokój panuje, tam si´ naród ra-
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duje!” (kl. 3 b), „Taƒczysz
hula, taƒczysz disco! Pokój wa˝ny ponad wszystko!” (kl. 4 d), „Kiedy pokój jest w narodzie, wszyscy ludzie ˝yjà w zgodzie!”
(kl. 5 b).
Przed klasami na tablicach pojawi∏y si´
interesujàce gazetki okolicznoÊciowe. Dzieci z klas 1–3
wykaza∏y si´ du˝à pomys∏owoÊcià, a ich prace sta∏y si´
ciekawym przekazem dzieci´cego rozumienia Êwiata.
Na zorganizowanej wystawce ksià˝ek o tematyce pokojowej uczniowie mogli zapoznaç si´ z tytu∏ami, które sà dost´pne w szkolnej bibliotece.
Podczas apelu klasy szóste wzi´∏y udzia∏ w debacie
„Czym dla Ciebie jest pokój”. W o˝ywionej dyskusji
m∏odzie˝ wyra˝a∏a swoje poglàdy na temat bezpieczeƒstwa, mo˝liwoÊci pokojowego wspó∏istnienia
i dzia∏ania na rzecz rozwoju ludzkoÊci w przyjaêni
i szacunku dla cz∏owieka i jego Êrodowiska ˝ycia. Prosta gra-zabawa pokaza∏a uczniom, ˝e my, Polacy, na-

le˝ymy do niespe∏na 20% populacji, które ˝yjà w pokoju, sà bezpieczne pod wzgl´dem wy˝ywienia, dost´pu do oÊwiaty i s∏u˝b medycznych.
WartoÊcià, którà promowaliÊmy podczas apelu, jest tolerancja. To ona jest podstawà do negocjacji w bardzo powa˝nych sprawach Êwiata, ale tak˝e w ma∏ych, codziennych, a jednak nie mniej wa˝nych szkolnych sytuacjach.
Apel poÊwi´cony Dniowi Pokoju otwiera comiesi´czne akcje promujàce wybrane wartoÊci. Kolejne spotkania
zwrócà uwag´ szkolnej spo∏ecznoÊci na takie wartoÊci
jak praca, mi∏oÊç, radoÊç.

Mira Ciacharowska

Edukacja teatralna w SP nr 172
Teatr w ˝yciu dziecka jest bardzo wa˝nym czynnikiem wspomagajàcym rozwój, tak jak zabawa i lektura. Wzbogaca bowiem zasób s∏ownictwa oraz uaktywnia fantazj´.
Uczniowie klasy 1c
i 3c ze SP nr 172 biorà
udzia∏ w projekcie Edukacja Teatralna, czyli
ABC Teatru. Jest to szereg ciekawych i pe∏nych
dowcipu spotkaƒ edukacyjnych z zakresu wiedzy o teatrze. Dzieci poznajà informacje ogólne
o teatrze, techniki lalkowe, a tak˝e uczà si´
tworzyç spektakl teatralny i lalki teatralne. Po
obejrzeniu 6 spektakli
ka˝de dziecko zostaje
odznaczone orderem

Wiernego Widza, czyli m∏odego TEATROMANIAKA.
Odznaczenie i nagrod´ wr´cza osobiÊcie Guliwer
– postaç z powieÊci Swifta.
Zaj´cia teatralne sà z pewnoÊcià ciekawà formà
sp´dzania czasu. Mo˝e choç na chwil´ oderwà dzieci
od ekranu telewizyjnego i przeniosà je w Êwiat magicznych baÊni.
Pierwsze spotkanie edukacyjne dotyczàce ogólnej
wiedzy o teatrze mamy ju˝ za sobà. We wrzeÊniu
dzieci obejrza∏y równie˝ spektakl pt. „Czerwony
Kapturek” Jana Brzechwy. By∏o to niezwyk∏e widowisko, które na dzieciach wywar∏o ogromne wra˝enie.
Na kanwie wierszowanej bajki re˝yser stworzy∏ ˝artobliwe, pe∏ne ciep∏ego humoru, rozÊpiewane widowisko familijne.
Uczniowie SP nr 172 nie mogà doczekaç si´ ju˝ kolejnych przygód uroczych i troch´ niesfornych bohaterów Teatru Guliwer.

Bo˝ena Sokó∏
Edyta S∏u˝ewska
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA
SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW

Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

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

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog
tel.:

662 822 340

05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Warszawska 55 lok. 215

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
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Âwi´to pieczonego ziemniaka
5 paêdziernika 2013 roku w Przedszkolu nr 260 przy
ul. Trakt Brzeski 85 z inicjatywy Rady Rodziców, z pomocà Pani Dyrektor oraz wychowawców, odby∏ si´ piknik
rodzinny pod has∏em „Âwi´to pieczonego ziemniaka”.
G∏ównym celem pikniku by∏a integracja rodziców,
dzieci i nauczycieli. Z okazji zbli˝ajàcego si´ Dnia Nauczyciela przedszkolaki wr´czy∏y bukiety kwiatów gronu pedagogicznemu. Niespodzianka wywo∏a∏a du˝o
uÊmiechu na twarzach nauczycieli.

Dla wielu dzieci by∏ to pierwszy przedszkolny piknik. Poprzez zabawy i konkurencje dowiedzieliÊmy si´
wielu ciekawych rzeczy na temat ziemniaka. Wiemy
ju˝, skàd pochodzà ziemniaki i dlaczego sà tak wa˝ne
w naszym ˝yciu. PoznaliÊmy ró˝ne potrawy, jakie mogà z nich powstaç, a nawet mogliÊmy skosztowaç
wspania∏ego smaku pieczonego ziemniaka.
Pogoda wszystkich mile zaskoczy∏a. Dzieci Êwietnie
si´ bawi∏y na przedszkolnym placu zabaw oraz two-

WieÊci z SP 1 7 3

czas wolny oraz troszczyç o umys∏ i cia∏o. W zesz∏ym roku posadziliÊmy w naszym ogrodzie owoce i warzywa,
teraz przyszed∏ czas zbiorów. Ogród odp∏aci∏ nam pi´knie za trosk´ i prac´. Owoce i warzywa z naszego ogrodu by∏y ozdobà Dnia Zdrowego Od˝ywiania.

Ju˝ po raz drugi w naszej szkole uczniowie klas 5
i 6 brali udzia∏ w happeningu z okazji Europejskiego
Dnia J´zyków. W tym roku EDJ odbywa∏ si´ pod has∏em „W∏àcz si´ w j´zyki – nie bàdê offline!”. W ramach happeningu uczniowie wraz z opiekunami przeszli ulicami Starej Mi∏osny, pozdrawiajàc przechodniów w ró˝nych j´zykach – angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpaƒskim i w∏oskim – próbujàc „w∏àczyç” w ten sposób mieszkaƒców osiedla do uczenia
si´ j´zyków obcych. Niestety w tym roku aura nie by∏a tak ∏askawa jak w zesz∏ym, wi´c i przechodniów na
ulicach by∏o mniej, ale pomimo to tak du˝a grupa maszerujàca przez osiedle z kolorowymi flagami, transparentami i skandujàca powitania w j´zykach obcych
musia∏a zostaç zauwa˝ona.
Wszyscy dbamy o zdrowie. Chcemy byç silni i màdrzy,
wi´c uczymy si´, jak od˝ywiaç si´ prawid∏owo, sp´dzaç
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ObchodziliÊmy równie˝ Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pokoju, a w ramach akcji „Przytul zwierzaka” szkolny
wolontariat urzàdzi∏ wystaw´ zdj´ç ukochanych zwierzaków naszych uczniów i zbiera karm´ i koce dla zwie-

rzàc prace plastyczne: ziemniaczane je˝e i stemple.
Atrakcjà by∏o te˝ malowanie buziek.
Wspólnymi si∏ami, dzi´ki ch´ciom i zaanga˝owaniu
doros∏ych, zapewniliÊmy dzieciom wspania∏à zabaw´
i niezapomniane wra˝enia.

Monika Dubiƒska, Ewelina Mikosza

rzàt w schroniskach. Do∏àcz do nas – przynieÊ do
SP 173 karm´ i koce dla zwierzàt ze schroniska!
Âwietlica szkolna to miejsce, w którym, oprócz zapewnienia bezpieczeƒstwa i opieki uczniom, najwa˝niejszy jest przyjazny klimat, wspieranie uzdolnieƒ,
dobra zabawa i integracja grupy. W tym roku nazwy
grup nawiàzujà do has∏a roku szko∏y „Pi´kna nasza
Polska ca∏a”. Sà tu: „Bazyliszki”, „Wojownicy”,
„Orze∏ki”, „Syrenki”, „Góralskie Nutki”, „Ba∏tyckie Muszelki” i „Mazurki”. Wyremontowany budynek szko∏y otworzy∏ przed najm∏odszymi nowe drzwi
– dos∏ownie! Szko∏a zyska∏a pi´kne wejÊcie dla dzieci
z oddzia∏ów przedszkolnych. Nasi najm∏odsi uczniowie majà swojà oddzielnà, pi´knà szatni´! ZaproponowaliÊmy rodzicom NOWOÂå w postaci zaj´ç muzycznych, plastycznych i j´zyka angielskiego w trakcie
pracy Êwietlicy. Zaj´cia sà bezp∏atne i odbywajà si´
systematycznie dla wszystkich uczniów z klas 0–IV.

Justyna Maƒczyƒska, Lucyna Kryszyƒska
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SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wyprawk´ dla noworodka (0–3 m), tel. 799
176 777.
◗ Sprzedam wózek JEDO NEIVA 3w1 z fotelikiem MAXI-COSI CabrioFix. Nowy stela˝ i spacerówka. Gratisy!
Wózek na gwarancji. tel. 696-33-82-34.
◗ Sprzedania wózek dzieci´cy firmowy BEBECAR (gondola, spacerówka, folie od deszczu). Kolor – granat, cena
420 z∏. Tel. 799 176 777.
◗ Sprzedam mat´ edukacyjnà dla dzieci (0–6miesi´cy)
oraz zabawki, cena 30 z∏. tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam Êliczne ubranka dla dziewczynki (0–6m),
tel. 799 176 777.

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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.
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z kilkunastoletnim doÊwiadczeniem.
Oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie
wykoƒczenia wn´trz, adaptacji oraz remontów
mieszkaƒ i domów. Tel. 501 140 655.
facebook.com/MieszkaniaPodKlucz
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◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175, dzohar1@wp.pl.
◗ Sprzedam dom: 1/2 bliêniaka Zakr´t, stan surowy
otwarty na dzia∏ce 650m2, media, droga asfaltowa,
okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam 310
tys. z∏. Tel. 504 078 195.
◗ Sprzedam du˝à i ∏adnà kawalerk´ z du˝à, widnà kuchnià w Weso∏ej – Centrum. Bardzo dobra komunikacja,
mieszkanie z KW, blok po generalnym remoncie, mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e. Cena do uzgodnienia.
tel. 22 773-41-75 po 17:00.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700

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

◗ NieruchomoÊç w Woli Grzybowskiej, sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie, zadbana dzia∏ka 1189 m2 (600
z∏/m2) dom-kanadyjczyk 145 m2 p. u˝. z gara˝em 70 m2
- (200 000 z∏) tel. 730 419 319.
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t o pow. 1140 m2 (rozpocz´ta
budowa bliêniaka), media, asfalt, okolica nowych domów, szko∏a, przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio cena 270 tys. z∏. Tel. 601 620 890.

GARDEN & PLEASURE
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

692-081-969

23

◗ 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.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96 m2, 4950 z∏ za
m2. Tel: 504-102-544
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja.
Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym
remoncie. tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam 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.

REMONTY MIESZKA¡ I DOMÓW
jednorodzinnych, glazura, terakota,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz
HYDRAULICZNE, malowanie, naprawy.
Fachowo i solidnie. Tel. 509 358 336.

◗ Sprzedam segment Êrodkowy zamieszka∏y (Stara Mi∏osna),
powierzchnia 240 m2, dzia∏ka 190 m2, tel. 781 48 98 22.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ 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.
◗ Sprzedam bliêniak (320 m2) na dzia∏ce 1800 m2, Zakr´t,
stan surowy otwarty, media, asfalt, okolica nowych domów, bezpoÊrednio, cena 650 tys. z∏. lub mo˝liwoÊç
sprzeda˝y 1/2 bliêniaka. Tel. 601 620 890.

◗ Sprzedam nowy segment 158 m2/300 m2 Sulejówek, ul.
S∏oneczna, cena 520 000z∏, tel: 512-343-154.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 102 m2 w Aninie (Sadul) 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: 6000 z∏. za
m2. Kontakt: 501-620-701.
◗ 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.

US¸UGI OGRODOWE

Geodezja – us∏ugi:

www.energetyczneswiadectwo.pl
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• Wycinanie i podcinanie drzew
• OdÊnie˝anie posesji i dachów
• Porzàdkowanie i piel´gnacja ogrodów

www.polinie.pl 513-148-238

OdÊnie˝anie
13
4

503 065 403

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Sprzedam fotelik samochodowy Recaro Monza dla
dziecka o wadze 15–36 kg. Stan-jak nowy. Cena 480 z∏.
Tel. 604-620-653.
◗ Tanio sprzedam kombinezon zimowy ch∏opi´cy H&M
rozm. 68 (4-6m-cy) oraz inne ciuszki ch∏opi´ce do 12m-ca. tel. 501-80-36-53.
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe
tel. 516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a
z elementami wikliny tel. 516 390 664.
◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami tel. 516 390 664.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaj´ w cenie 490z∏.
zdj´cia wyÊl´ na e-mail: natka233@gmail.com

EKOGROSZEK
WORKOWANY, Z DOWOZEM

605 297 200

◗ Sprzedam ubrania cià˝owe: spodnie, tuniki, rozmiar 38 i 40, tel. 605077751.
◗ Sprzedam 2 fotele skórzane czarne 600282724.
◗ Sprzedam 3os. sof´ i 2 fotele skórzane cz. 600282724
◗ Tanio sprzedam komplet mebli m∏odzie˝owych w dobrym
stanie- komoda, s∏upek, szafka nocna. Tel. 501-80-36-53
◗ Kupie narty, buty narciarskie, kije, kaski, deski snowboardowe, buty snowboardowe, nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim chcesz coÊ wymieniç zadzwoƒ 602 231 318, etenis@wp.pl.

Konfekcja i galanteria futrzana i skórzana,
skóry z lisów, królików, skóry licowe
i wiele innych – ca∏kowita wyprzeda˝
z powodu likwidacji zak∏adu (po cenie
wytworzenia – super okazja!). Sulejówek,
Kombatantów 130, tel. 601 938 963. 163
◗ Sprzedam miód – prawdziwy, naturalny, zdrowy, prosto
z Podlasia. Atrakcyjna cena, do wyboru ró˝ne smaki.
Dostawa do domu gratis. tel. 782 381 550.
◗ Sprzedam rowerek stacjonarny treningowy YORK c301,
stan idealny, atrakcyjna cena. tel: 696-33-82-34.
◗ SPRZEDAM lekko u˝ywane: szafk´ BESTA na TV i Media, rega∏ do ∏azienki oraz szaf´ na ubrania (IKEA), oraz
stó∏ wraz z krzes∏ami. 795-544-456.
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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

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

tel.: 692 905 352

STOLARNIA
BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

603-673-777

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

TEL: 502-011-257
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◗ Sprzedam zmywark´ marki Simens, fabrycznie nowa.
tel. 22/812-11-33.
◗ 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 tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ tel. 22 615 30 60.

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

◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym
trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon,
kwiat na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail: olgasu@op.pl.
◗ 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.
◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk,
wa∏ek po renowacji, stan idealny tel. 22 406 13 13.
◗ Drewno opa∏owe oddam gratis tel. 22 615 30 60.
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664.

16
5

EKIPA REMONTOWA

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

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
◗ 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.
◗ TANIO sprzedam sprawny telewizor SONY KV21C5K HiBlack Trinitron 21” w idealnym stanie. 795-544-456.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego, na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum (matura podstawowa). 30z∏/godzina lekcyjna.
Pierwsza lekcja próbna – GRATIS. tel. 535-635-635
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ CHEMIA-Jestem studentkà II roku Chemii na UW, ch´tnie pomog´ w nauce na poziomie Gimnazjum i Liceum
w mi∏ej i bezstresowej atmosferze. Kontakt 506 116 674
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
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◗ Sprzedam mieszkanie – 49 m2, 2 pokoje, blisko koÊció∏,
szko∏a, przychodnia, przystanek ZTM, nowe bloki ul.
Pi∏sudskiego – 249 000 z∏. tel 535-635-635.
◗ Sprzedam dzia∏k´ rolnà przed przekszta∏ceniem 3000
m2 Sulejówek przy samej granicy z Warszawà
tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4,
obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000 PLN do negocjacji. Tel. 501057364.
◗ Sprzedam budk´ handlowà przy cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Dobre po∏àczenie (niedaleko p´tla autobusowa), atrakcyjna cena. Tel. 602-694-339.

mieszkaniowych i samochodowych

138

NIERUCHOMOÂCI

DORABIANIE KLUCZY

◗ Sprzedam nowà felg´ Subaru Forester 17x7JJ OFFSET 48, tel: 509-141-182.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà hiszpaƒskiej marki San Patrick,
model Bohemia. Suknia koloru Ivory (biel Êmietankowa), z trenem, zdobiona efektownymi kryszta∏kami
Svarowskiego. Gratis futerko i skórzane pantofelki Arte
di Roma roz. 38. tel: 696-33-82-34.
◗ Sprzedam maszyn´ do szycia „Singer” orygina∏, g∏ówka schowana – tanio! tel. 22 672 81 93.
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◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej
Mi∏oÊnie, 364 m2, tel: 534-943-830.

OG¸OSZENIA DROBNE

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

Tel. 22 773 33 77
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57

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

Comenius – nauczyciele z europejskich
szkó∏ w SSP 12 im. E. Bu∏haka
Od sierpnia 2013 r. nasza szko∏a koordynuje
europejski projekt „Smaki i rytmy naszych regionów – od oryginalnoÊci do uniwersalnoÊci” w ramach programu Comenius – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkó∏. Uczestniczy w nim
osiem szkó∏: z W∏och, Francji, Polinezji Francuskiej, Portugalii, Hiszpanii, Bu∏garii, Turcji i Polski.
Projekt dotyczy naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego i jego wp∏ywu na aktualne zainteresowania uczniów. Ma charakter interdyscyplinarny i b´dzie realizowany w dwóch j´zykach: po francusku i po angielsku. Dzia∏ania
projektowe majà doskonaliç umiej´tnoÊci j´zykowe uczniów (9–13 lat) oraz pozwoliç i u∏atwiç
korzystanie z nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Od 14 do 18 paêdziernika 2013 r. goÊciliÊmy
w naszej szkole nauczycieli i dyrektorów siedmiu
szkó∏. Niestety, nie dojecha∏ na spotkanie koordynator z Polinezji Francuskiej, ale pozostawaliÊmy w sta∏ym kontakcie, korzystajàc ze Skype’a.
Wizyta mia∏a charakter roboczy: nauczyciele
analizowali scenariusz zadaƒ projektowych na
lata 2013–2015, dokonali akceptacji logo projektu i wyboru kolejnych miejsc spotkaƒ.
Nasi goÊcie zapoznali si´ z prezentacjà naszej
szko∏y, przygotowanà po francusku i po angielsku
przez uczniów klasy 5 A oraz uczestniczyli w krótkiej lekcji j´zyka polskiego dla cudzoziemców.

¸azienki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina, gdzie uczestniczyli w koncercie muzycznym.
Z zachwytem wypowiadali si´ o kuchni warszawskiej, a szczególnie o zupie
grzybowej i flakach.
Z ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzonej przed wyjazdem, wynika, ˝e nauczyciele bardzo dobrze oceniajà wizyt´: plan pracy, organizacj´ i osiàgni´te
rezultaty.
Nast´pne spotkanie, ju˝ z udzia∏em
uczniów, odb´dzie si´ w lutym 2014
w Kadyksie, w Andaluzji, w po∏udniowej Hiszpanii. Uczniowie ze wszystkich szkó∏ b´dà pracowaç nad wspólnym spektaklem muzycznym, prezentujàcym ich taƒce ludowe.
Zapraszamy na stron´ projektu: delasingularitealuniversalite.eu.

W ramach wizyty nauczyciele ze szkó∏ europejskich uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem
Dzielnicy, panem Marianem Mahorem, który
opowiedzia∏ po francusku o stanie i rozwoju edukacji na naszym terenie. Niemniej interesujàce
Anna Boguszewska
i mi∏e by∏o spotkanie z ksi´dzem proboszczem
Mariuszem T∏okiƒskim, który przedstawi∏ krótkà
Koordynator projektu w SSP nr 12
histori´ parafii i da∏
bardzo dobry wyk∏ad
o ikonach Jerzego Nowosielskiego w pobliskim koÊciele.
W ramach obchodów Europejskiego Dnia J´zyków naszà szko∏´ odwieW ostatnim dniu
dzi∏ rodowity Francuz, znany i chwalony szef kuchni, jeden z jurorów prowizyty nasi goÊcie
gramu „MasterChef”, w∏aÊciciel restauracji – pan Michel Moran.
zwiedzali Warszaw´:
Kiedy nasz goÊç wszed∏ do sali, wszyscy niepostrze˝enie wyj´li telefony
komórkowe i starali si´ zrobiç mu zdj´cia. Ju˝ po kilku minutach rozmowy
zauwa˝yliÊmy, ˝e ostry juror i krytyk kulinarny popularnego telewizyjnego
show w rzeczywistoÊci jest ciep∏y i mi∏y. Wszyscy s∏uchali z wielkim zainteresowaniem jego wspomnieƒ o pierwszych przygotowywanych potrawach
(a by∏y to ziemniaki, które, jak si´ okaza∏o, spali∏). DowiedzieliÊmy si´, ˝e
nasz goÊç zaczà∏ gotowaç w wieku 13 lat, a jego ulubionà restauracjà
w Warszawie jest „Bistro Cafe”, lokal, który prowadzi ju˝ od wielu lat.

Michel Moran w Bu∏haku

Pan Michel Moran z uczniami Bu∏haka

Po bardzo ciekawej rozmowie m∏odzie˝ uczàca si´ j´zyka francuskiego posz∏a na szybki kurs gotowania, podczas którego przygotowa∏a wyÊmienite danie, a mianowicie tatar z ∏ososia. DowiedzieliÊmy si´ wtedy,
˝e aby ∏osoÊ z warzywami uzyska∏ odpowiedni smak i aromat, liczy si´
proporcja sk∏adników.
Na zakoƒczenie spotkania mieliÊmy okazj´ zrobiç sobie zdj´cie z kucharzem oraz wziàç autograf. Wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum byli zachwyceni naszym tatarem, a sam szef otrzyma∏ gromkie brawa.
Bardzo si´ ciesz´, ˝e mia∏am zaszczyt poznaç tak s∏awnà osob´. Uwa˝am, ˝e szko∏a powinna organizowaç takie spotkania jeszcze cz´Êciej.

Aleksandra Kegler
Uczennica Pierwszego Gimnazjum Autorskiego im. E. Bu∏haka w Weso∏ej
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WESO¸A
OG¸OSZENIA DROBNE – c.d.
PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli

www.masazewesola.pl

tel.

609 450 200

2

Tylko teraz 65 z∏ za 1h!

◗ 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.
◗ ANGIELSKI KURSY – PRZYGOTOWANIE DO TESTU GIMNAZJALNEGO – Podczas kursów uczniowie rozwiàzujà samodzielnie testy gimnazjalne, nast´pnie wspólnie je sprawdzamy, poprawiamy b∏´dy, wyjaÊniamy niezrozumia∏e zagadnienia. Cena – 15 z∏/godzina tel. 535-635-635.

Nabór do sekcji Siatkówki.
dla dzieci w wieku 10–13 lat.
Treningi w Starej Mi∏osnej.

www.mdg.com.pl/siatka
Tel. 605 603 866
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◗ MATEMATYKA – profesjonalne korepetycje prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ MATEMATYKA, FIZYKA: Studentka 3 roku Politechniki
Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki i fizyki,
pomo˝e w przygotowaniu do sprawdzianu czy klasówki. Tel. 502-381-369.

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ 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.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – solidnie i bezstresowo
przygotuj´ uczniów gimnazjum do klasówek, sprawdzianów i egzaminu, anga˝uj´ si´ w ka˝dy niezrozumia∏y materia∏. Dojazd do ucznia. Tel: 796 868 462.
◗ ANGIELSKI – studentka studiów po angielsku, 3 lata doÊwiadczenia, liczne d∏ugoterminowe wyjazdy zagraniczne,
przygotowania do egzaminów, zapraszam dzieci ze szko∏y
podstawowej oraz gimnazjalistów. Kontakt 664-736-121

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

◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. JedenaÊcie lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ ANGIELSKI- Studentka anglistyki UW udzieli korepetycji
na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum.
Mo˝liwy dojazd do ucznia. tel. 516 180 999
◗ Magister biologii udzieli korepetycji z biologii i chemii
uczniom klas gimnazjalnych i licealnych. Stara Mi∏osna tel. 691 050 383.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – Absolwentka filologii angielskiej
UW ze specjalizacjà nauczania j´zyka angielskiego oraz
zagranicznym doÊwiadczeniem, udzieli korepetycji na
ka˝dym szczeblu nauczania, tel. 663-770-774.
◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów udzieli
korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena. Dojazd.
Tel. 796 877 744.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI z native speaker z Hiszpanii-udziel´
korepetycji na wszystkich poziomach nauczania oraz
przygotuj´ do egzaminów, tel. 663-770-774.
◗ 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.

tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji itp.
tel. 791-35-55-66
157
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PROJEKTOWANIE
I ZAK¸ADANIE OGRODÓW
tel. 504-167-731

Sulejówek, ul. Kombatantów 130,
tel. 22 462 36 98.
164

www.greenpar tner.pl

PROJEKT – 35%

◗ CHEMIA: dodatkowe lekcje z chemia i/lub fizyki, nauczycielka. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie bie˝àcych sprawdzianów, poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd do ucznia! Prosz´
dzwoniç po g. 18 – tel. 503410723
◗ MATEMATYKA korepetycje! Pomoc w pracach domowych oraz w przygotowaniu do sprawdzianu/egzaminu. Z mo˝liwoÊcià dojazdu do ucznia! Tel. 796-561-381
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci
w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia. Tel: 0-519-186-285
◗ MATEMATYKA – przygotowanie do egzaminów do liceum, du˝e doÊwiadczenie tel. 798-809-883

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz
kl. 0-III Dojazd gratis. tel 728 814 601.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 51534-94-60.

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI z native speaker z Hiszpanii-udziel´
korepetycji na wszystkich poziomach nauczania oraz
przygotuj´ do egzaminów, tel. 887-371-568.
◗ Rosyjski – wszystkie poziomy, nauczycielka rosyjskiego
i rosjanka tel: 784-332-759.
◗ J´zyk polski – korepetycje- wszystkie poziomy, tel: 534943-830
◗ 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

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗W¸OSKI – student, W∏och udzieli korepetycji z j´zyka
w∏oskiego, konwersacje, pomoc w odrabianiu prac domowych, tanio, tel. 601 468 452
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego, t∏umaczenia (tak˝e
specjalistyczne o tematyce medycznej). Atrakcyjne ceny, dojazd do domu tel. 504948837
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a
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 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.

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO
poprawki, przeróbki • szycie na miar´
przeszycia • szycie firan, zas∏on, obrusów
wyprzeda˝ biustonoszy (koƒcówki serii) 70
Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ 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
◗ 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
◗ Korepetycje historia, wos, absolwent politologii, pasjonat historii. Korepetycje w Weso∏ej cena 25 z∏ pe∏na godzina tel. 663 978 685

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
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DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Niania 37 lat, zaopiekuje si´ dzieckiem. Wieloletnie doÊwiadczenie, referencje, dyspozycyjnoÊç. tel. 531-331099 chanson0@wp.pl

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

Tel. 601 262 086.

8

◗ Witam, ch´tnie podejm´ si´ pracy jako niania na weekendy i wybrane dni tygodnia, posiadam referencje
i uwielbiam dzieciaki tel. 606447707
◗ 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.

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

www.dogadajciesie.pl

• SKLEP RYBNY •
przy Zak∏adzie Przetwórstwa Rybnego
zaprasza: pon.–pt. 9–17, sob. 10–14.
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◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje
tel. 600 432 140

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ pokój dziewczynie Sulejówek Mi∏osna blisko
stacji PKP tel. 22 78 35 216.
◗ Wynajm´ miejsce gara˝owe na os. Akacjowa od zaraz.
Cena do negocjacji w zale˝noÊci od d∏ugoÊci najmu.
Tel. 508123928. Prosz´ dzwoniç po 15-ej.
◗ Wynajm´ lokal o powierzchni 70m2 pod dzia∏alnoÊç gospodarczà przy ulicy Trakt Brzeski 77. Wi´cej informacji
na miejscu i pod numerem telefonu: 501-388-562.

◗ Wynajm´ lokal us∏ugowy 48 m2 w centrum Weso∏ej
(Przy stacji PKP) Tel. 515 257 214.
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60m2+300m2 placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren
ogrodzony cena 700 z∏+media tel. 601 620 890.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie.
Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Wynajm´ lokal komercyjny w dobrym punkcie na delikatesy rybne. Powierzchnia 30–50 m2. Stan wykoƒczony. Oferty na adres: ryby@jjszewczyk.pl lub tel. 533 304 776.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ 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
◗ Osoba solidna, niepalàca z referencjami przyjmie oferty
sprzàtania domów, mieszkaƒ, mycie okien. 603-995-507.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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◗ Zatrudni´ wulkanizatora w zak∏adzie przy ulicy Trakt
Brzeski 77 Wi´cej informacji na miejscu i pod numerem
telefonu: 501-388-562.
◗ Z∏ota ràczka tel. 503 150 991.
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych
oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724.
◗ Szko∏a Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana 23 Warszawa- Weso∏a zatrudni panià do sprzàtania na 1/2 etatu.
Informacja pod nr tel. 508 877 040.

US¸UGI ÂLUSARSKIE, DORABIANIE KLUCZY
Naprawa i wymiana zamków, dorabianie wk∏adek do kluczy.
OSTRZENIE: cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek do mi´s,
no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów, pi∏ widiowych,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
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1. Praskiego Pu∏ku 11, tel. 22 773 73 88, 508 348 728
◗ Z∏ota ràczka – naprawa drzwi, zamków, inne drobne
domowe naprawy – elektryczne, hydrauliczne tel: 606
478 725.
◗ 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 – tel. 601 313 561.
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, gotowanie, prasowanie, opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód. tel.
505 103 948.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 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 – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace. tel. 518 731 920.

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Wawer,
– Konrad Skorupka,
Rembertów kontakt powy˝ej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

• 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...
• Przy zakupie 1 opakowania soczewek kontaktowych ACUVUE
– otrzymasz 10 zł rabatu!
• Przy zakupie 2 opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE
– otrzymasz 30 zł rabatu!
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów,
m.in.: Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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+ ogródek 80m2
+ garaż 13 m2
cenę 565 000zł
· za
· stan deweloperski – 535 000 zł

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. Motylkowa 11
Warszawa Międzylesie

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

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

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

22 250 15 77, 22 671 77 00
www.boramed.pl
pon. - pt. 8 - 20, sobota 9 - 13

BADANIA USG dorośli i dzieci
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
Ortodoncja

Endodoncja
Protetyka
Implanty
Chirurgia szczękowa

SPECJALIŚCI

GINEKOLOGIA
Kompleksowe
prowadzenie ciąży

Konsultacje
ginekologiczne

USG ciąży 2D/3D/4D
USG genetyczne
Test PAPP-A
ECHO serca płodu

USG ginekologiczne
Kolposkopia
Cytologia
Szczepienia przeciw
Certyfikat Londyńskiej Fundacji wirusowi HPV

endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog,
chirurg, dermatolog, laryngolog, internista, urolog, neurolog Medycyny Płodowej FMF
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